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Ыраазычылык билдирүү

Кырдаалды талдоо боюнча жыйынтыктоочу отчёт улуттук консультант Айганыш 
Исаеванын колдоосу менен эл аралык консультант Анна Норденмарк Северинссон 
тарабынан даярдалган. Отчёт 2021-жылдын июнь-июль айларында жүргүзүлгөн 
кошумча маалыматтарды чогултуунун жана талдоонун, анын ичинде документтерди/
маалыматтарды изилдөө жана негизги респонденттер менен интервьюнун негизинде 
даярдалган. Кырдаалды талдоонун толук версиясы эл аралык консультант Кевин Бирн 
жана улуттук консультант Айганыш Исаева тарабынан даярдалды.

Кырдаалды талдоо процесси курамында ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы жетекчилеринен 
жана кызматкерлеринен турган өлкөлүк топтун, атап айтканда, бүтүндөй процессти 
контролдоону жана жетектөөнү камсыз кылган баланын укуктарына мониторинг 
жүргүзүү боюнча адис Толгонай Бердикееванын колдоосу жана жетекчилиги 
менен жүзөгө ашырылды. Топ ошондой эле процесстин жүрүшүнө көзөмөлдү жана 
жетекчиликти камсыз кылган ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жольмга, 
өкүлдүн орун басары Юлия Олейникке жана ЮНИСЕФтин Европа жана Борбордук 
Азия боюнча региондук офисине ыраазычылык билдирет. Биз ошондой эле бардык 
негизги информаторлорго, өзгөчө өз тажрыйбалары, ой-пикирлери жана түшүнүктөрү 
менен ыктыярдуу бөлүшкөн балдарга, ошондой эле бул отчёттун акыркы вариантын 
бекитүүгө жардам берген Координациялык комитеттин мүчөлөрүнө ыраазычылык 
билдиребиз.

Бул отчётто камтылган талдоонун маалыматтарын чечмелөө, ошондой эле авторлор 
тарабынан берилген сунуштамалар ЮНИСЕФтин же Кыргызстандын өкмөтүнүн көз 
карашын жана ой-пикирин сөзсүз түрдө чагылдырбайт.
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Кириш сөз 

Кристин Жольм, 
ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы Өкүлү

1994-жылы Кыргызстан Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялоо 
менен бардык балдардын укуктарын ишке ашыруу боюнча милдеттенмени өзүнө алган.

Бул укуктарга баланын жашоого, билим алууга жана өнүгүүгө; коргоого алган жана 
камкордук кылган үй-бүлө чөйрөсүндө болууга; зордук-зомбулуктан, иштин зыяндуу 
түрлөрүнөн жана басмырлоодон коргоого жана инклюзивдүү социалдык коргоо 
системасын колдонууга болгон укуктар кирет.

Балдардын укуктарын илгерилетүү мезгил-мезгил менен баалоо жүргүзүү аркылуу 
өлчөнүшү мүмкүн жана өлчөнүүгө тийиш, анткени ал Кыргызстанда балдардын 
жашоосу кандай өзгөрүп жаткандыгын аныктоого багытталган. Кыргызстанда 
балдардын абалы тууралуу жагдайга жүргүзүлгөн ушул талдоо балдардын укуктары 
жаатындагы прогресстин көйгөйлөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн ар тараптуу талдоо 
аркылуу баа берет. Талдоодо кенен тематикалык багыттагы тармактарды камтыган 
ишенимдүү маалыматтар колдонулду.

Акыркы ондогон жылдардын ичинде Кыргызстандын Өкмөтү ченемдик-укуктук 
базаны өнүктүрүү жолу менен, ошондой эле социалдык-экономикалык реформалар 
аркылуу балдардын укуктарын илгерилетүү боюнча чараларды көрүп келе жатат. Бул 
кенже жаштагы балдарга билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө, беш жашка 
чейинки балдардын неонаталдык жана ымыркайлардын өлүмүн азайтууга жана 
балдарды коргоо боюнча чараларды күчөтүүгө алып келди. 2021-жылы кабыл алынган 
жаңы Конституцияда каралган Баланын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 
кызмат ордунун уюштурулушу да өлкөнүн баланын укуктарын алдыга жылдырууга 
берилгендигин көрсөтөт. Ошондой болсо да, көптөгөн балдар жана өспүрүмдөр 
мурдагыдай эле жыныстык таандыктыгы, майыптыгы, жакырчылык же географиялык 
жайгашуусу боюнча теңсиздикке туш болууда. 

ЮНИСЕФ Туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча чаралардын алкагында 
балдардын эң жакшы кызыкчылыктары боюнча саясатты жана программаларды 
иштеп чыгуу үчүн негиз болгон маалыматтарды берүү үчүн балдардын абалы 
тууралуу жагдайга талдоо жүргүздү. Бул отчёт адабияттарга сереп салуунун жана 
негизги кызыкдар тараптар, анын ичинде балдар жана өспүрүмдөр менен жеке 
интервьюлардын натыйжасында алынган сапаттык жана сандык маалыматтарга 
негизделди. Отчёт коомчулуктун өкүлдөрүнөн жана тармактык министрликтер менен 
жарандык коомдун атынан чыккан негизги кызыкдар тараптардан турган эксперттер 
менен талкуулоо процессинен өттү.

Бул отчёт баарына, анын ичинде бардык деңгээлдеги мамлекеттик кызматчыларга, 
өнүгүү боюнча өнөктөштөргө, өкмөттүк эмес уюмдарга, жеке сектордун өкүлдөрүнө, 
окумуштууларга, журналисттерге, студенттерге жана балдардын өздөрүнөда 
пайдалуу болуп, иш жүзүндө колдонууга болот деп ишенем. Кыргызстандын 
балдарынын бакубатчылыгы – бул баарыбыздын жана ар бирибиздин ишибиз деп 
терең ишенебиз.
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Сүрөттөр менен таблицалардын 
тизмеси

1-сүрөт 2021-жылдагы Кыргызстан калкынын пирамидасы. 

2-сүрөт 2021-жылдагы Кыргызстандагы балдар жынысы жана жашы боюнча.

3-сүрөт 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн коэффициенти жана облустар 
боюнча 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн жалпы саны

4-сүрөт Облустар боюнча 0-17 жаштагы калктын % түрүндө балдардын 
жакырчылык деңгээли 

5-сүрөт 4-класстын окуучуларынын билим берүүдөгү жетишкендиктери 

6-сүрөт Иштин түрү жана жашы боюнча балдар эмгегинде иштеген 5-17 
жаштагы балдардын пайызы 

1-таблица Балдар менен кыздардын ортосундагы теңсиздик 

2-таблица Майыптуулугу бар балдарга карата теңсиздик  

3-таблица Мигранттардын балдарынын жана этностук жана тилдик 
азчылыктардын өкүлдөрүнүн балдарына карата теңсиздик 

4-таблица Шаар жана айыл региондорунун ортосундагы теңсиздик 

5-таблица Облустар ортосундагы теңсиздик 



7

Кыскартуулар

АИВ Адамдын иммуножетишсиздигинин вирусу

Айыл өкмөтү Айыл аймагынын деңгээлиндеги аткаруу органы 

АКТЖК Аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу 
жөнүндө конвенция 

АСЖ Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул

АУМ Адам укуктарына негизделген мамиле

БАҮАЖ Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү 
жөлөкпул

БИМ Билим берүү жана илим министрлиги

БМУК Майыптардын укуктары жөнүндө БУУнун конвенциясы

БУУ БУК Баланын укуктары боюнча БУУнун конвенциясы 

БЧЕ Борбордук жана Чыгыш Европа 

ЖӨБ Жергиликтүү өз алдынча башкаруу

ИДӨ Ички дүң өндүрүм

ИИМ Ички иштер министрлиги 

КЖБӨ Кенже жаштагы балдарды өнүктүрүү

КЖББ Кенже жаштагы балдарга билим 

КИЖС Адамдын иммундук жетишсиздиги синдрому

КККИ Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө 

КМШ Көз карандысыз Мамлекеттер 

ММКФ Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

МКТ Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар

NEET Эч жерде окубаган, үйрөнбөгөн жана иштебеген

ОБЖУТБ Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин улуттук 
тандалма баалоо

ССГ Суу, санитария жана гигиена 

ТӨМ Туруктуу өнүгүү максаты

ЭМК Энелердин өлүмүнүн коэффициенти 
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Кыскача корутундулар

Киришүү 
ЮНИСЕФ бул талдоону балдардын учурдагы абалын жана Кыргыз Республикасында 
(мындан ары – Кыргызстан) балдардын укуктарын ырааттуу ишке ашыруудагы 
тоскоолдуктарды баалоо үчүн демилгелеген. Ал кызыкдар тараптар тарабынан өлкөдө 
баланын укуктарынын толук жүзөгө ашырууга өбөлгө боло турган стратегияларга жана 
программаларга артыкчылык берүү үчүн колдонууга арналган. Талдоо мамлекеттик 
органдардын маалыматтары, 2021-жылдын декабрь айынын акырына карата акыркы 
булактардан алынган адабияттарга серепти жана ар кандай кызыкдар топтордун 
өкүлдөрүнүн негизги маалымат берүүчүлөрү, анын ичинде ар кайсы аймактардан 
жана калктан ар кандай топторунан келген он эки өспүрүм менен болгон интервью 
пайдаланылды.

Өлкө жөнүндө серептик маалымат
Кыргызстандын калкы – Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ) эң 
жаш калкынын бири. Калктын дээрлик жарымы (3 131 294 адам же 48,8%ы) 25 жашка 
чейинкилер, 38%ы 18 жашка чейинкилер1. Өлкөнүн калкынын 68,5%ы2 айыл жеринде 
жашайт. Эгемендүүлүк алгандан бери өлкөдө терс миграциялык баланс түзүлдү. 
Калктын басымдуу бөлүгүн (74%) кыргыздар түзөт, бирок өлкөдө 100дөн ашык этностук 
азчылыктар бар, алардын эң чоңу өзбектер (14,8%) жана орустар (5,1%)3. Кыргызстан 
эгемендик алгандан бери татаал социалдык, саясий жана институттук өзгөрүүлөр 
менен мүнөздөлгөн өткөөл процессти башынан кечирди. Өлкө өзүнүн салты боюнча 
социалдык секторго мамлекеттик инвестициялларды салууну улантканы менен, ошол 
эле учурда 2020-жылы ички дүң өндүрүмү (ИДӨ) 7,74 миллиард АКШ долларын түзгөн 
региондогу эң жакыр өлкөлөрдүн бири бойдон калууда4. Кыргызстан климаттын 
өзгөрүшүнө өтө алсыз, табигый кырсыктар - кадимки көрүнүш, буга COVID-19 
пандемиясы да бул алсыздыктын күчөшүнө салым кошту.

Баланын укуктары жана жыргалчылыгы  
1991-жылы эгемендүүлүккө ээ болгондон бери Кыргызстан балдардын укуктарына 
байланыштуу көптөгөн тармактарда көрсөткүчтөрдү жакшыртууга жетишти. Өлкө 
төрөлүүлөрдү жалпы каттоого жакындап, сабаттуулуктун деңгээлин жана башталгыч 
билим менен камтууну жогорулатууга жетишти. Кенже жаштагы балдардын 
билим алуусун (КЖББ) жакшырды. Неонаталдык, ымыркайлардын, беш жашка 
чейинкилердин жана энелердин өлүмү төмөндөгөн. Эмдөөгө жогору камтуунун жана 
жакшы тамактануунун аркасында жугуштуу оорулардан алдын ала турган өлүмдүн 

1 Калктын жашы жана жынысы боюнча санынын динамикасынын таблицасы // Улуттук статистика комитети: сайт. URL: www.stat.kg/ru/
statistics/naselenie (сайтка кирүү  датасы: 25.08.2021).

2 Экономикалык жана социалдык маселелер боюнча БУУнун департаменти, 2018.

3 Ачык маалыматтар: Кыргыз Республикасынын статистикасы // Улуттук статистика комитети: сайт. URL: <www.stat.kg/ru/opendata/cate-
gory/312> (сайтка кирүү  датасы: 28.08.2021).

4 Кийинки чек:  Адамдык өнүктүрүү жана Антропоцен. Адамдык өнүктүрүү жөнүндө баяндама боюнча өлкөлөр үчүн маалыматтык 
маалымдама // Адамдык өнүктүрүү жөнүндө баяндама, 2020. Кыргызстан, БУУӨП:  сайт. URL: <hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/
country-notes/KGZ.pdfhttp://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KGZ.pdf>, (сайтка кирүү  датасы: 29.07.2021)
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көрсөткүчүтөрү азайды. Жаңы байланыш каналдары аркылуу маалыматка жетүү 
арзан баада Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү менен жакшырды. Балдарды 
коргоо системасы реформалардын бир нече толкундарынан өттү, ал эми баланын 
укуктарынын пайдасына ченемдик укуктук база жана ченемдер күчөтүлдү.

Жашап кетүүгө жана ден соолукка укук: Кыргызстанда жугуштуу оорулардын жана 
алдын ала турган өлүмдөрдүн көрсөткүчү кыскарды. Бүгүнкү күндө жугуштуу эмес 
оорулар, кырсыктар жана травмалар жалпы калктын өлүмүнүн негизги себептери 
болуп саналат. Жаракаттар, анын ичинде жашоо образын тандоо жана тобокелдүү 
жүрүм-турум өспүрүмдөрдүн өлүмүнүн негизги себеби болуп саналат. Толук эмес 
тамактануу, анын ичинде жетишсиз тамактануу, микроэлементтердин жетишсиздиги 
же семирүү кеңири таралган. Бул көрсөткүч азайганына карабастан, Кыргызстанда 
энелердин өлүмү боюнча региондогу эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири бойдон калууда. 
Мындан сырткары, ымыркайлардын жана неонаталдык өлүмдүн көрсөткүчтөрү 
төмөндөгөнүнө карабастан, неонаталдык өлүмдүн көрсөткүчү Борбордук Азия жана 
КМШ чөлкөмүндөгү орточо көрсөткүчтөн эки эсе жогору бойдон калууда. 5 жашка 
чейин каза болгон балдардын 66,6%ы  төрөлгөндөн кийинки 28 күндүн ичинде өлөт5. 
Вакцинациялоонун көрсөткүчтөрү дүйнөлүк практикага салыштырмалуу кыйла 
жогору, ошол эле учурда камтуу азайганы байкалууда, вакциналарга каршылык өсүүдө. 
Аялдардын сексуалдык жана репродуктивдүү ден соолук кызматтарына жетүүсү, 
өзгөчө өспүрүмдөр үчүн көйгөйлүү бойдон калууда. Көптөгөн өспүрүмдөр аборттун 
себеби катары контрацепциянын жетишсиздигин айтышат. Психикалык бузулууларга 
жетишсиз диагноз коюлат. Өлкөдө АИВге чалдыккандардын үчтөн бирине жакыны 
15 жаштан 29 жашка чейинкилер. Суу менен камсыздоо, санитария жана гигиена 
(ССГ) кызматтары менен камтылышынын жогорку деңгээлине карабастан, ичүүчү 
таза сууга жетүүнү камсыз кылуу, өзгөчө айыл жерлеринде дагы бир көйгөй болуп 
саналат. Мектеп дааратканаларынын ылайыксыз шарттары өзгөчө өспүрүм кыздар 
үчүн көйгөй бойдон калууда. Суу булактары аркылуу жугуучу оорулар дале кездешет. 

Татыктуу жашоо деңгээлине болгон укуктар: Кыргызстанда өтө жакырчылык дээрлик 
жок кылынганына карабастан, пандемияга чейин калктын төрттөн бирине жакыны 
улуттук жакырчылыктын чегинде жашачу, калктын басымдуу бөлүгү ушул чектен 
бир аз жогору жашашкан, бул аларды өзгөчө кылып жатат. Экономикалык соккуларга 
алсыз. 2020-жылдын аягына карата балдардын жакырчылык деңгээли 31,8%га жеткен. 
Жаштардын аялуулугунун себеби, жумушсуздуктун бүткүл калк үчүн республикалык 
орточо көрсөткүчтөн салыштырмалуу жогору болушу, мектепте окубаган, мектепте 
окубаган жана эч жерде иштебеген балдардын жогорку деңгээли (NEET) (21,7%)6. 
Үй-бүлөлөргө, балдарга жана майып адамдарга жеткиликтүү болгон социалдык 
коргоонун жана социалдык жардамдын азыркы системасы үй-бүлөлөрдү жана 
балдарды жакырчылыктан коргоо жана татыктуу жашоо деңгээлин камсыз кылуу 
үчүн жетишсиз. 

Билим алууга жана өнүгүүгө укук: Кенже жаштагы балдарга билим берүү (КЖББ) 
олуттуу жакшырды, бул курактагы балдардын үчтөн экиге жакыны дагы эле окуй 
элек. Башталгыч жана орто билим берүү мекемелерине кабыл алуу жана катышуу 
көрсөткүчтөрү жогору. Бирок билим берүүнүн сапаты мындан ары да жакшыртууга 
муктаж. Ошол эле учурда, 7 жаштан 14 жашка чейинки балдардын жарымынын 
негизги математикалык көндүмдөрүнөн жогору эмес же минималдуу түрдө окуу 

5 Неонаталдык өлүмдүн коэффициенти, ымыркайлардын өлүмдүн коэффициенти жана беш жашка чейинки балдардын өлүмдүн 
коэффициенти боюнча маалыматтардын 2020 карата салыштырмалуу топтомдору. IGME: сайт. URL: https://childmortality.org/data/Kyr-
gyzstan; Cайтка кирүү  датасы: 2022-жылдын 28-февралы.

6 Кыргыз Республикасынын өлкөлүк профили // Эл аралык эмгек уюму, ILOSTAT, 2020: сайт. URL: https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/; 
Cайтка кирүү  датасы: 2021-жылдын 6-сентябры.



10

жана түшүнүү көндүмдөрү бар. Башталгыч мектептин төмөнкү класстарында окуган 
балдардын 60%ы окуу жана түшүнүү боюнча минималдуу алгылыктуу жөндөмгө 
ээ эмес. Баалоо боюнча, мектеп жашындагы балдардын болжол менен бир пайызы 
мектепке барбайт. 

Баланын зомбулуктун, эксплуатациянын, кемсинтүүнүн же кыянаттыктын бардык 
түрлөрүнөн, камкордуктун жоктугунан же кайдыгер мамиледен эркин чөйрөгө болгон 
укугу. Мыйзамдык база бардыгын камтыйт жана балдардын бир катар укуктарын 
коргойт. Ошол эле учурда ченемдик жоболордун аткарылышы – бул башка маселе. 
Аялдарга7 жана балдарга карата зордук-зомбулук кеңири жайылган. КККИнин 
маалыматы боюнча, бардык балдардын дээрлик төрттөн үчү (70%ы) психологиялык 
зомбулукка, ал эми балдардын дээрлик жарымы (47,5%ы) физикалык жазага дуушар 
болгон. Физикалык зомбулуктун жалпы социалдык кабыл алынышы да жогору. 
Чоңдордун үчтөн бирине жакыны жана жаштардын төрттөн бири аялынын сабалышын 
алгылыктуу деп эсептешет8. Көптөгөн балдар ата-энесинин эмгек миграциясында 
болушунан же үй-бүлөдө баланы коомчулукта багуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугунан 
ата-энесинин жана үй-бүлөнүн жетиштүү камкордугунан ажырап калууда. КККИ 2018 
болжол менен 99 000 баланын ата-энесинин экөө тең чет өлкөдө жашаарын жана 
277 000 баланын жок дегенде бир ата-энеси чет өлкөдө жашай турганын ырастады9. 
2020-жылы COVID-19 пандемиясына чейин 10 868 бала интернат мекемелеринде, 
анын ичинде мектеп интернаттарында, элиталык мектептерге жана ата-энесинин 
камкордугусуз калган балдар үчүн балдар үйлөрүндө болгон10. Эгерде үй-бүлөгө 
негизделген альтернативдик жардам көрсөтүү кызматтары кеңейе баштаган жана кээ 
бир интернаттык мекемелер трансформацияланган күндө да, социалдык коргоонун 
жана балдарга кам көрүүнүн жалпы системасы дагы эле интернаттык багууга таянат. 
Система үй-бүлөлүк кризиске же үй-бүлөнүн колдоо кызматтарына болгон өзгөчө 
муктаждыктарына адекваттуу жооп бербейт, бул алардын аялуулугун азайтышы 
мүмкүн. Жыл сайын миңдеген балдар юстиция системасы менен байланышта болушат, 
бирок сот аркылуу өтө аз. Укук коргоо кызматтары юстиция системасындагы башка 
органдарга же кесипкөйлөргө караганда балдар менен көбүрөөк байланышта болот 
жана балдарды социалдык кызматтардын адистерине жөнөтүү жана эрте колдоо 
көрсөтүү мүмкүнчүлүгү аз пайдаланылат. Жаш балдардын никеси кеңири жайылган. 
20 жаштан 24 жашка чейинки жаш аялдардын 13%ы 18 жашка чейин турмушка 
чыккан же жарандык биримдикте болгон. Баалоо боюнча, азыркы күндө 15-19 
жаштагы кыздардын 13%ы же 11 кыздын бири турмушка чыкканы11. Бул изилдөө үчүн 
сурамжыланган балдар жашы жете элек никеге туруу алардын артыкчылыктарынын 
тизмесинде жогору экенин айтышкан. Балдар эмгеги да кеңири жайылган. Бардык 
балдардын төрттөн биринен көбү (26,7%) балдар эмгеги аркылуу эксплуатацияланат12. 
Балдардын болжол менен 12%ынын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунучтуу 
шарттарда иштеши таң калыштуу факт экедигин белгилей кетүү керек. 

Катышууга укук, жарандык укуктар менен эркиндиктер. Бардык жерде төрөлүү 
дээрлик катталат. Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү аркасында маалыматка 

7 Үй-бүлөдөгү зомбулуктун катталган учурларынын саны көбөйдү: 2 542 учур (2013); 3 542 (2015); 7 045 (2019); 9 025 (2020) // Улуттук 
статистика комитети: «2019-жылы жардам сурап кайрылгандардын 85%га жакыны – аялдар»: сайт. URL: www.stat.kg/ru/news/okolo-85-
procentov-obrativshihsya-v-2019-godu-po-faktam-semejnogo-nasiliya-zhenshiny (сайтка кирүү  датасы: 15.10.2021).

8 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) // Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду, УСК, ЮНИСЕФ, Бишкек, 
2018: сайт. URL: https://www.unicef.org/kyrgyzstan/reports/multiple-indicator-cluster-survey-mics-situation-children-and-women-kyrgyzstan

9 Кыргызстанда ата-энесинин камкордугусуз калган мигранттардын балдары. Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөөнүн 
маалыматтарын талдоо // Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду, УСК/ЮНИСЕФ, Бишкек, 2020.

10 Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин маалыматтар базасы, 2020. 

11 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) 2018.

12 Ошол жерде.
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жетүү жеңилдеди. Буга карабастан, балдардын катышуусун жана сөз эркиндигин 
көптөгөн деңгээлде жакшыртууга болот. Балдар Интернеттен маалыматка жетүүнүн 
көбөйүшүнөн жана Интернетти колдонууну үйрөнүүнүн жакшырышынан пайда көрүп 
жатканы менен, прогресске жалпысынан маалыматтык технологиялык көндүмдөрдүн 
төмөн деңгээли жана чечим кабыл алуу процесстерине балдардын же өспүрүмдөрдүн 
катышуусуна карама-каршы келген социалдык ченемдер тоскоол болууда.

Теңсиздик формалары
Кыздардын, айыл жериндеги балдардын, этностук жана тилдик азчылыктардын 
өкүлдөрүнүн, майыптуулугу бар балдардын жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн майыптыгы 
бар үй-бүлөдө жашаган балдардын укуктарын ишке ашыруу төмөн бойдон калууда. 
Кошумчалай кетсек, жаштар бала кезинен ажырап калган, аларды аялуу жана максаттуу 
саясий кийлигишүүгө муктаж болгон курактык топко кирет. Регионалдык маалыматтар 
түштүк Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустары балдардын укуктарын ишке ашырууда 
артта калганын көрсөтүп турат. Анткен менен борбор шаарыбыз жайгашкан Чүй облусу да 
бир катар көрсөткүчтөр боюнча эң начарлардын катарына кирет (5-таблицаны карагыла). 
Балдардын укуктарын прогрессивдүү ишке ашырууну тездетүү боюнча программалар 
теңсиздиктин мындай үлгүлөрүн эске алышы керек.

Жакырчылыктын түзүмдүк себептери
Балдардын укуктарын ишке ашырууда байкалган теңсиздиктин себептери бир 
нече деңгээлде бар. Бардык секторлор боюнча кызматтардын начар камтылышы, 
сапаты жана натыйжалуулугу, алсыз институттар жана жетишсиз институционалдык 
мүмкүнчүлүктөр саясатта жана мыйзамдык базада чагылдырылган балдар үчүн 
көз карашты ишке ашырууга тоскоол болууда. Борбордук жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын ортосунда координациянын жоктугу балдардын 
муктаждыктарына жана керектөөлөрүнө багытталган ырааттуу, комплекстүү 
кызматтар портфелинин өнүгүшүнө тоскоолдук кылат. Материалдык-техникалык 
базанын начардыгынан жана жабдуулар менен материалдардын бир калыпта эмес 
бөлүштүрүлүшүнөн көрсөтүлүүчү кызматтардын сапаты көп учурда төмөндөйт. 
Көптөгөн мамлекеттик кызматтар, анын ичинде саламаттык сактоо жана билим 
берүү тармактары кадрдык кризиске кабылууда, анткени квалификациялуу жана 
тажрыйбалуу адистердин учурдагы тобу мамлекеттик кызматты таштап, жаш адистер 
эмгек акысын жана иштөө шарттарын жакшыртуу үчүн миграцияга кетүүдө. Саясий, 
экономикалык, социалдык, техникалык, экологиялык жана укуктук түзүлүштөр 
балдардын укуктарын ишке ашырууда прогресске тоскоол болууда. Кыргызстан 
социалдык тармактарга инвестиция салганы менен, чыгашаларды башкаруу, бюджетти 
түзүү жана аткаруунун начардыгы бул инвестициялардын балдарга оң таасирин 
азайтат. Климаттын өзгөрүшү жана табигый кырсыктардын жогорку тобокелдиги 
реформаларды барган сайын кыйындатып жатат. 

Корутундулар
Кыргызстан – жаш өлкө, анын калкынын дээрлик жарымын (48,8%ын) 25 жашка 
чейинкилер түзөт. Жаш калк демографиялык мүмкүнчүлүктү да, ошондой эле 
балдардын жыргалчылыгына жана өнүгүүсүнө инвестициялоонун чукул муктаждыгын 
да билдирет. Балдарга, жаштарга жана үй-бүлөлөргө мындан ары инвестициялоо 
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өлкөнүн өнүгүү келечеги үчүн стратегиялык мааниге ээ болот. Кийинки эки 
жыл балдар жана үй-бүлөлөр үчүн өзгөчө оор болушу мүмкүн, анткени өлкөдө 
коронавирустук пандемияга байланыштуу экономикалык өсүш төмөндөп жатат. Ошол 
эле учурда алдыдагы эки жыл өлкө алдыга жылабы же артка кетеби, чечүүчү болуп 
калышы ыктымал. Көп нерсе өкмөттүн жана башка кызыкдар тараптардын калган 
кемчиликтерди жана балдардын өнүгүүсүнө тоскоолдуктарды моюнга алууга жана 
жоюуга даярдыгынан көз каранды.  

Сунуштамалар
Кыргызстан реформалоо саясатын, программаларын жана стратегияларын ишке 
ашырууга киришти, аларды улантуу жана тездетүү зарыл. Бул балдар менен 
кыздардын, майыптыгы бар балдардын, мигранттардын балдарынын жана этностук 
жана тилдик азчылыктардын балдарынын ортосундагы диспропорцияларды чечүүгө 
көбүрөөк көңүл бурууну талап кылат. Балдардын укуктарын прогрессивдүү ишке 
ашырууну тездетүү үчүн өлкөгө колдоо көрсөтүүгө мандаты же кызыкдар болгон 
өкмөткө жана бардык кызыкдар тараптарга жогорку деңгээлдеги сунуштамалар 
төмөнкүлөрдү камтыйт:

Жагымдуу чөйрөнү жакшыртуу үчүн сунуштамалар:
1. Миграцияга, эмгекке жана балдардын жумушу менен билим берүүгө тиешелүү 

мыйзамдагы жана саясаттагы баланын укуктарына көңүл бурууну күчөтүү: «жеңил 
эмгекти» аныктоо, 16 жашка чейинки мектепке милдеттүү түрдө баруу курагын 
көбөйтүү жана КЖБӨ жетүү укугун аныктоо.

2. Саламаттык сактоо жана социалдык коргоо секторуна бөлүнгөн бюджеттин 
өлчөмүн көбөйтүү, тармактык бюджеттердин ортосундагы ассигнованиелердин 
балансын камсыздоо, материалдык-техникалык базаны жана инновацияларга 
жеткиликтүүлүктү камсыздоо менен персоналдын айлык маянасын теңдештирүү. 

3. Облустар менен райондордун ортосундагы финансылык теңсиздикти каражаттарды 
дотациядагы жана аз камсыз болгон райондорго кайра бөлүштүрүү аркылуу жок кылуу.

4. Мамлекеттик кызматтагы кызматчылардын координациялоо жана башкаруу 
жагында потенциалын күчөтүү. 

5. Маалыматтар базасын жана маалыматтык системаны саясатты жана анын аткаруу 
мониторингин жакшыртуу, анын ичинде маалыматтарды, саясат тармагындагы 
изилдөөлөрдү жана улуттук статистикалык кызматты бир топ кеңири бөлүштүрүү.

6. Демографиялык тенденцияларды, логистиканы жана жеткирүү чынжырын, өзгөчө 
кырдаалдардын жана табигый кырсыктардын тобокелдигин, мамлекеттик кызмат 
жана жергиликтүү элдин керектөөлөрүн пландаштыруудагы адамдык ресурстарга 
муктаждыкты азайтууну эске алуу менен кызмат көрсөтүүнү пландаштыруудагы 
мамлекеттик органдардын потенциалын күчтөндүрүү. 

7. Жаңыдан түзүлгөн улуттук түзүмдүн – Баланын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу 
өкүлдүн координациялоосу алдында баланын укуктарына көз карандысыз улуттук 
мониторинг жүргүзүү максатында потенциалды күчөтүү.

8. Калктын маалыматке жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана социалдык жүрүм-
турумун өзгөртүү боюнча комплекстүү улуттук программаны иштеп чыгуу жана 
ишке ашыруу. 
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9. Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү колдоого алуу жана күчөтүү үчүн көп сандаган 
кызыкдар тараптар, анын ичинде жеке сектор жана жарандык сектор менен 
өнөктөштүк мамилелерди бекемдөө. 

10. Балдардын, өспүрүмдөрдүн жана жаштардын пикирин эске алуу үчүн жарандык 
коомдук уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары, жеке сектор, диний чөйрөдөгү 
кызыкдар тараптар, жергиликтүү коомдор жана айылдык кызыкдар тараптар 
менен өз ара аракеттенүүнү күчтөнтүү.

 

Баланын укуктарын ырааттуу ишке ашырууну тездетүү боюнча сунуштамалар:
1. Мамлекеттик саясаттын спорт жана дени сак жашоо образы, балдар үчүн 

Интернеттин коопсуз практикасы, экологиялык ден соолук, тамактануу жана 
психикалык ден соолук жаатындагы негиздерин бекемдөө.

2. Билим берүүнүн сапатын жана кенже жаштагы балдарга билим берүү кызматын 
камтууну бардык деңгээлдерде жогорулатуу.

3. Майыптуулугу бар балдарды жалпы билим берүү системасына киргизүүнү 
камсыздоо жана артта калгандарга жетишээрлик колдоо көрсөтүү. 

4. Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын, анын ичинде майыптуулугу 
бар балдардын жана АИВ балдардын керектөөлөрүн мүмкүн болушунча 
канааттандыруу. 

5. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү жана балдарды толугураак камтуу үчүн социалдык 
жактан камсыз кылуу  саясатын жана системасын реформалоону жүргүзүү.

6. Балдарды коргоо жана үй-бүлөнү колдоого алуу саясатынын аткарылышын 
тиешелүү каржылоо, социалдык кызматтын адистеринин квалификациясын 
жогорулатуу, даярдыгын жакшыртуу жана тиешелүү колдоого алуу аркылуу 
жакшыртуу. 

7. Акысыз юридикалык кызматка, социалдык программаларга жана 
реабилитациялоого,  балдарга камакка алуунун ордуна альтернативдүү 
чараларга мүмкүндүктү кеңейтүү, ошондой эле укук коргоо органдарынын жана 
сот адилеттиги системасынын кызматкерлерине квалификациясын дайыма 
жогорулатууга жеткиликтүүлүктү кеңейтүү.

8. Балдар эмгеги жана ден соолукка жана жашоо үчүн коркунучтуу шарттардагы 
балдар эмгеги, б.а. коркунучтуу балдар  эмгеги менен күрөшүү үчүн эмгек 
саясатынын ченемдерин аткарууну күчөтүү.
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1. Киришүү

1.1. Изилдөөлөрдүн максаты
Бул кырдаалдык талдоо ЮНИСЕФ тарабынан балдардын учурдагы абалына жана 
Кыргыз Республикасында (мындан ары – Кыргызстан) балдардын укуктарын ырааттуу 
ишке ашыруудагы тоскоолдуктарга баа берүү үчүн жүргүзүлгөн. Кызыкдар тараптар 
бул изилдөөнүн жыйынтыктарын баланын укуктарын толук ишке ашырууга багытталган 
саясаттын жана программалардын артыкчылыктарын аныктоо үчүн пайдалана алышат. 
Бул баяндамада Баланын укуктары боюнча БУУнун конвенциясында (БКК БУУ)13, 
Аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенцияда 
(АКТЖК)14, Майыптардын укуктары боюнча БУУнун конвенциясында (МУК БУУ)15 жана 
башка негизги эл аралык жана аймактык келишимдерде жана конвенцияларда каралган 
укуктарын Кыргызстандагы балдар канчалык деңгээлде ишке ашыра аларын талдоо 
үчүн негизги багыт катары Адам укуктарына негизделген мамиле (АУМ)16 колдонулат.

1.2. Методология
Талдоонун жүрүшүндө мамлекеттик органдардын маалыматтарына триангуляция 
аткарылды, экинчи булактардан алынган адабияттарды карап чыкты жана кызыкдар 
тараптардын ар кандай топторунун негизги маалымат берүүчүлөрү  менен, 
анын ичинде ар кайсы жерлерден жана калктын ар түрдүү катмарынан келген 
он эки (12) өспүрүм менен интервью өткөрдү. Изилдөөдө ЮНИСЕФтин, өкмөттүн 
жана жарандык коомдун көз караштарын тең салмактоо үчүн каралган ыкмалар 
колдонулган. Респонденттердин акыркы тизмесин аныктоодо кызыкдар тараптардын 
жеткиликтүүлүгү маанилүү роль ойногон. COVID-19 пандемиясынан улам киргизилген 
чектөөлөргө байланыштуу кызыкдар тараптар, анын ичинде балдар менен маектешүү 
электрондук түрдө өткөрүлдү. Изилдөө процесси ЮНИСЕФтин изилдөө, баалоо, 
маалыматтарды чогултуу жана талдоодогу этикалык стандарттардын жол-жоболоруна 
ылайык иштелип чыккан17.

13 Башкы Ассамблеянын 1989-жылдын 20-ноябрындагы резолюциясы менен кабыл алынган Баланын укуктары жөнүндө конвенция, 
мындан ары – «Конвенция» же БУК. Толук текстти вебсайттан карагыла https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

14 Толук текст жана балдар үчүн кесепеттерин бир топ кеңири талкуулоону вебсайттан карагыла https://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/.

15 Толук текст жана балдар үчүн кесепеттерин бир топ кеңири талкуулоону вебсайттан карагыла https://www.un.org/development/desa/
disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.

16 Гарде М. Парамсваран С. Цо С-ЮК ж.б. Негизги колдонмо: Жаңы муунду кырдаалдык талдоо // ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, 2019-жылдын 
майы.        

17 CF/PD/DRP/2015-001 Эскертүүсүндө жазылган ЮНИСЕФтин этикалык стандарттары
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2. Өлкө жөнүндө жалпы маалымат  

2.1. Демографиялык мүнөздөмөлөр  

Кыргызстандын калкы – Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (КМШ) 
өлкөлөрүнүн ичинен эң жаш калктын бири. Өлкөнүн калкынын дээрлик жарымын 
(48,8%ын) – 25 жашка чейинкилер (3 131 294 адам), 38%ын 18 жашка чейинкилер түзөт.  
Ыкчам демографиялык өсүшкө байланыштуу саламаттык сактоо жана билим берүү 
кызматтарына суроо-талап балдардын көп санда кабыл алуу зарылдыгынан улам 
өсүүдө.

2021-жылы калктын жалпы саны 6 миллион 636 80318 адамды түздү, анын 49,6%ын 
эркектер жана 50,4%ын аялдар түзөт. Төрөлгөндө күтүлгөн жашоо узактыгы 
аялдардыкы 75,8 жашты, эркектердики 67,6 жашты түзөт19.

1-сүрөт. 2021-жылдагы Кыргызстан калкынын пирамидасы    

Булак: УСК, 2021-ж.

18 Калктын жынысы жана жашы боюнча динамикалык таблицасы // Улуттук статистика комитети: сайт. URL: www.stat.kg/ru/statistics/
naselenie (сайтка кирүү  датасы: 26.09.2021).

19 Калктын жынысы боюнча динамикалык таблицасы // Улуттук статистика комитети: сайт. URL:
 www.stat.kg/ru/statistics/naselenie (сайтка кирүү  датасы: 26.09.2021).
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2-сүрөт. Жынысы жана жаш курагы боюнча балдар калкы, Кыргызстан, 2021-жыл.

Булак: УСК, 2021-ж.

Урбанизациянын деңгээли дагы эле төмөн жана калктын 65,8%ы айыл жеринде 
жашайт. Болжол менен 2040-жылга чейин калк негизинен элет жеринде кала берет20. 
Эгемендүүлүктү алгандан бери өлкөдө терс миграциялык сальдо түзүлдү: учурда 800 
миңден ашуун кыргызстандыктар чет өлкөлөрдө, негизинен Россия менен Казакстанда 
иштешет. Мигранттардын көбү өлкөнүн түштүк аймактарынан келишет21. Өлкөдө 
100дөн ашык этностук азчылыктар бар жана алардын көбү анча-мынча болсо да, 
Кыргызстандын жалпы калкынын төрттөн биринен көбүн (26%) этностук азчылыктар 
түзөт22. Анткен менен кыргыз калкы олуттуу көпчүлүктү – жалпы калктын 74%ын түзөт. 
2021-жылы өзбек улутунун өкүлдөрүнүн саны 14,8%ды, орустар – 5,1%ды, дунгандар – 
1,1%ды түзгөн23. Башка азчылык топторуна тажиктер (0,9%), уйгурлар (0,9%), казактар 
(0,6%), татарлар (0,4%), корейлер (0,3%), украиндер (0,1%) жана немистер (0,1%) кирет24. 
Этностук өзбектер жана тажиктер негизинен түштүк аймактарда – Ош, Жалал-Абад 
жана Баткенде жашашат. Орус этностук азчылыгы негизинен борбор калаа Бишкекте 
жана түндүгүндөгү ага жакын аймактарда жашайт. Кыргыз тили мамлекеттик тил, орус 
тили расмий тил деп таанылган. Көпчүлүгү (жалпы калктын 90%га жакыны) суннит 
мусулмандары, ал эми орус азчылыгы православиелик христиан динин тутушат.

2.2. Башкаруу   
1991-жылы эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан бир нече конституцияларды 
кабыл алып, натыйжада өлкө президенттик, президенттик-парламенттик жана 

20 Экономикалык жана социалдык маселелер боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун департаменти.

21 А. Мельникова ж. б. Кыргызстандагы миграцияга тиешелүү балдар үчүн негизги кызмат көрсөтүүлөргө жетүүдө кемчиликтерди 
талдоо: отчёт // ЮНИСЕФ, Бишкек, 2000.          

22 Ачык маалыматтар – Кыргыз Республикасынын статистикасы // Улуттук статистика комитети: сайт. URL: www.stat.kg/ru/opendata/cat-
egory/312 (сайтка кирүү  датасы: 28.08.2021).

23 Ошол жерде.

24 Азчылыктар жана түпкүлүктүү элдер боюнча дүйнөлүк маалымдама, Азчылыктардын укуктары боюнча топ, 2018: сайт. URL:  https://
minorityrights.org/country/kyrgyzstan/ (сайтка кирүү  датасы: 28.08.2021).
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кайрадан президенттик республикага айланды. Өлкө жети административдик регионго 
(облустарга) жана республикалык маанидеги эки шаарга (Бишкек жана Ош) бөлүнөт. 
Өлкөнүн түндүк аймактары – Нарын, Ысык-Көл, Чүй жана Талас, түштүк аймактары 
– Баткен, Ош жана Жалал-Абад. 2021-жылдын 15-июлунан25 тартып Президенттин 
кызыкчылыгын аймактык деңгээлде коргой турган атайын өкүлдөр дайындалды. Бул 
деңгээлден төмөн 40 район, 12 облустук маанидеги шаар жана 17 райондук маанидеги 
шаар бар26. Райондорду борбордон дайындалган аким жетектейт. Райондук бөлүмдөр 
райондук деңгээлдеги негизги борбордук тармактык министрликтерди билдирет. 
Облустар да, райондор да борбордук бийликтин административдик борбордон 
алыс  бирдиктери болуп саналат, алар улуттук өкмөттүн функцияларын аткарышат, 
бирок географиялык чек аралар менен аныкталган азыраак аймакты ээлейт. 
Муниципалитеттер (айыл өкмөттөрү) өлкөнүн эгемендүүлүк алгандан кийин 1996-
жылы өлкөнү башкаруу түзүмүнө кошулган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
(ЖӨБ) бирдиктери болуп эсептелет. Алардын ролу жана функциялары дагы эле 
иштелип жатат. Өлкөдө 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу (ЖӨБ) органы бар.

2.3. Саясий экономика

Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери татаал социалдык, саясий жана институттук 
өзгөрүүлөрдүн өткөөл процессинен өттү. Кеп 2005, 2010-жылдардагы мамлекеттик 
төңкөрүш жөнүндө болуп жатат. 2010-жылдан кийин Кыргызстанда салыштырмалуу 
ачык саясий дискурс жана активдүү жарандык коом байкалды. 2020-жылдагы саясий 
туруксуздуктан кийин 2021-жылы январь айында кезексиз президенттик шайлоо өтүп, 
2021-жылы президенттик башкаруу формасын орнотуучу жаңы Конституция кабыл 
алынган. Парламенттик шайлоо 2021-жылдын ноябрь айында өткөн27.

2020-жылы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү (ИДӨ) 7,74 миллиард АКШ долларын 
түздү28. 2019-жылы Кыргызстан адамдык потенциалдын өнүгүү индекси боюнча 189 
өлкөнүн ичинен 120-орунду ээледи (2018-жылга салыштырмалуу өзгөрүүсүз)29. 0,697 
индекси менен өлкө адамдык өнүгүүнүн орточо категориясынын башында турат. 
Экономика фискалдык чектөөлөр жана бюджеттин тартыштыгы менен мүнөздөлөт 
жана алтын казууга (2019-жылы ИДӨнүн 8%ы) жана эмгек мигранттарынын акча 
которууларына (2020-жылы ИДӨнүн 31,3%ына барабар болгон акча которуулар) көз 
карандылыктан улам тышкы таасирлерге алсыз30. COVID-19 пандемиясы 2020-жылы 
ИДӨнүн реалдуу өсүшүнүн 8,6% төмөндөшүнө алып келди31. Жумушсуздуктун жана 
жакырчылыктын өсүшү болжолдонууда, анткени үй чарбалары азык-түлүккө болгон 
баанын жогорулашына туш болушту жана инфляциянын деңгээли 9,7%ды түздү 
(2021-жылдын ноябрына карата), бул 5-7%дык максаттуу көрсөткүчтөн бир топ жогору.

25 Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы: сайт. URL:

26 Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги: сайт. URL: cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/100223/10?cl=ru-ru&mode=tekst (сайтка 
кирүү  датасы: 24.06.2021).

27 Өлкө сереби: Кыргызстан - 2021 // Freedom House, сайт. URL: freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/freedom-world/2021> (сайтка кирүү  
датасы: 26.06.2021).

28 URL: tradingeconomics.com/ yrgyzstan/gdp#:~:text=Kyrgyzstan%20GDP%20The%20Gross%20Domestic%20Product%20%28GDP%29%20in, 
of%20the%20world%20economy.%20source%3A%20World%20Ba>

29 Адамдык өнүктүрүү жөнүндө баяндама боюнча өлкөлөр үчүн кыска эскертмелер, 2020, Кыргызстан / Адамдык өнүктүрүү жөнүндө 
баяндама. Кийинки чек:  Адамдык өнүктүрүү жана Антропоцен // БУУӨП: сайт. URL: hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/
KGZ.pdfhttp://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KGZ.pdf (сайтка кирүү  датасы: 29.06.2021).

30 Дүйнөлүк банк: сайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=KG

31 Кыргызстандын мамлекеттик чыгымдарына сереп: Адамдык капиталдытүзүү үчүн бир топ натыйжалуу чыгымдар // Дүйнөлүк банк, 
Бишкек, 2021. Ушул жерде жана мындан ары: ОГР 2021.
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2.4. Мамлекеттик каржылоо жана балдар үчүн ресурстар
Региондун башка өлкөлөрүндөй эле Кыргызстанда да социалдык тармактарга 
мамлекеттик инвестиция салуу салты бар. 2018-2040-жылдары өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегиясына32 калктын социалдык жактан аялуу катмарына басым жасоо 
менен социалдык коргоонун минималдуу стандарттарына кепилдик берүүчү 
социалдык колдоо системасын түзүү артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Бирок 
республикалык бюджетте бул стратегиялык программанын33 артыкчылыктары толук 
эске алынбай, жергиликтүү коомчулукка сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн жетиштүү 
каржылоо каралган эмес. «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзам 
ЖӨБ органдарына жарандардын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жергиликтүү 
деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүүгө ыйгарым укуктарды бергени менен, 
бул деңгээлде олуттуу каржылык, уюштуруучулук жана потенциалдуу чектөөлөр 
бар, алар мыйзам тарабынан жүктөлгөн милдеттерди аткарууга тоскоолдук кылат34. 
2018-жылдын башында ЖӨБ органдарынын 16,5%ы гана каржылык жактан өзүн-өзү 
камсыздай алган болсо, калган 83,5%ы республикалык бюджеттен субсидия алууга 
тийиш болгон35. Бирок чакан шаарлардагы, шаарлардагы жана айылдардагы аярлуу 
үй-бүлөлөрдү колдоого ала турган социалдык кызматтарга субсидиялар Эмгек, 
социалдык коргоо жана миграция министрлигинин бюджетинин бир аз гана бөлүгүн 
түзөт. Кыргызстан ошондой эле өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдөн каржы жана 
каржылык колдоо алат. 2019-жылы өнүгүүгө таза расмий жардам 448,7 миллион АКШ 
долларын жана борбордук өкмөттүн чыгымдарынын 20,6%ды түздү36.  

2.5. Гуманитардык тобокелдик факторлору 

Кыргызстандын климаты деңизге чыга албаган континенттик, бийик тоолуу жана 
тоолуу рельеф менен шартталат37. Негизги коркунучтар жер көчкү, сел, жердин 
бузулушу, жер титирөө, жер астындагы суулардын деңгээлинин көтөрүлүшү, 
кургакчылык жана малдын ашыкча жайылышы. Өлкө ири жер массасынын 
ичиндеги борбордук позициядан улам, Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө өтө 
алсыз. 2017-жылы жүргүзүлгөн климаттык мүнөздөмөлөрдү талдоо көрсөткөндөй38, 
Кыргызстандын климаты тездик менен жылый берет. Температура буга чейин 
көтөрүлгөн жана бул тенденция уланып, тездейт деп болжолдонууда. Кылымдын 
аягында Кыргызстанда орточо температура 4-5° Цельсийге көтөрүлүп, мөңгүлөргө 
коркунуч жаратышы ыктымал. Климаттын өзгөрүшү жана анын натыйжасында суунун 
жана башка ресурстардын жетишсиздиги табигый жана өндүрүштүк кырсыктардын 
коркунучун арттырды. Бул региондо сууга болгон укуктар боюнча талаш-тартыштар 
келип чыгууда жана трансчек аралык чыр-чатактын негизги себептеринин бири болуп 
эсептелет, атап айтканда, жакында Баткен облусунда Кыргызстан менен Тажикстандын 
ортосундагы болгон жаңжалда 2021-жылдын 28-апрелинен 1-майына чейин 50 000ден 
ашуун жашоочулар убактылуу көчүрүлгөн. 

32 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы. Бишкек, ноябрь 2018.

33 2019-2021-жылдары Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатыын негизги багыттары жөнүндө годы // Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-августундагы № 397 токтому.              

34 Норденмарк Северинссон. Кыргызстанда балдарды багуу жана социалдык коргоо системасын башкаруу: баалоо отчёту. Maestral 
International, 2018..

35 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө жаңылыктар // КР Финансы министрлиги: сайт. URL:  http://www.minfin.kg/ru/novosti/nov-
osti/v-2018-godu-75-ayyl-okmotu-29-gorodov-stali-samodo.html (сайтка кирүү  датасы: 14.08.2021).

36 Таза алынган ӨРЖнын көлөмү (борбордук өкмөттүн чыгымдарынын %ы): Кыргыз Республикасы: сайт. URL: worldbank.org

37 Климаттын өзгөрүшү жөнүндө БУУнун Алкактык конвенциясы боюнча Кыргыз Республикасынын Үчүнчү улуттук билдирүүсүн 
карагыла, ЮНЕП: сайт. URL: NC3_Kyrgyzstan_English_24Jan2017_0.pdf (unfccc.int). 2016.

38 Молино Н. Кыргызстанбалдар үчүн климаттык шарттарды талдоо // ЮНИСЕФ. Бишкек, 2017.          
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Климаттын жана экологиянын бузулушунан келип чыккан табигый кырсыктар кадимки 
көрүнүш болуп саналат. Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарынын ойдуңдардагы 
райондорунда жер көчкү жана суу ташкындарына кооптуу болсо, Жалал-Абад, 
Ысык-Көл жана Нарын облустарынын бийик тоолуу аймактарында өзгөчө мөңгү 
көлдөрүнүн жарылуусунан улам кар көчкү жана суу ташкындоо коркунучу бар. Айыл 
чарба жерлеринин чөлгө айланышы жана шорлонушу, химиялык жер семирткичтерди 
ашыкча колдонуу жана суунун булганышы көптөгөн жамааттарга таасир тийгизген 
узакка созулган аймактык кырсыкка алып келди. Суу булагы тайыз суулуу горизонттор 
же жер үстүндөгү суулар болгон жерлерде кургакчылыктын да, суу ташкынынын да 
олуттуу коркунучу бар, бул суунун жеткиликтүүлүгүн чектейт жана кооптуу суудан 
булгануу коркунучун жогорулатат. Бул балдардын ден соолугуна, тамактануусуна, 
билим алуусуна, коргоосуна жана өмүрүнө коркунуч келтирет.

2.6. COVID-19 пандемиясынын таасири 

Кыргызстан COVID-19 пандемиясынан катуу жабыркады. 2021-жылдын 27-декабрына 
карата COVID-19 менен ооруган 184 506 учур катталып, вирустан 2 784 адам каза болду39. 
Вакцинация жай жүрүп жатат40. Пандемия COVID-1941 чек аралардын жабылышына, 
экспорттун чектөөлөрүнө, эмгек мигранттарына суроо-талаптын төмөндөшүнө алып 
келди,42 азык-түлүк бааларынын өзгөрүшү жана жеткиликтүүлүгү, экономикалык 
активдүүлүккө жана мобилдүүлүккө чектөөлөр болду. Макроэкономикалык 
таасирлерге салыктык түшүүлөрдүн азайышы, чийки зат менен камсыз кылуудагы 
үзгүлтүктөр, керектөөнүн азайышы, акча которуулардын жоготуулары, ишканалардын 
жабылышы жана 2020-жылы ИДӨнүн 8,6%га сөзсүз төмөндөшү кирет, бул өлкөнүн 
финансысына олуттуу оорчулук келтирет43. Мунун баары саламаттык сактоого 
чыгашалардын олуттуу көбөйүшү менен бирге өнүгүүнүн жетишкендиктерин колдоо 
жана туруктуу, камтыган калыбына келтирүүнү камсыз кылуу үчүн өкмөттөр үчүн 
жеткиликтүү фискалдык мейкиндикти чектейт.

Социалдык чөйрөдө калктын олуттуу бөлүгү кризиске чейин жакыр же жакырчылыкка 
алсыз болгон, бирок пандемия кошумча терс таасирин тийгизди. Үй чарбаларынын 
76%га жакыны кандайдыр бир деңгээлде COVID-19дан жабыркаган44. Үй чарбаларынын 
жарымы (50,7%) кирешелеринин азайгандыгын билдиришке45. 14%46 үй чарбалары 
ички жер которгон. Пандемия учурунда үй-бүлөлөрдүн 28%ы гана жардам алышкан. 
Формалдуу эмес сектордо иштеген адамдардын, өзгөчө аялдардын жана кыздардын 
олуттуу саны үй-бүлөлөрдүн кеңири таралган аялуулугун татаалданткан фактор 
болуп саналат. Көпчүлүк ишканалар расмий социалдык коопсуздук тармагынан 
тышкары иштешкендиктен, алар өкмөттүн жооп берүү пакеттери боюнча колдоого 

39 Саламаттык сактоо министрлиги

40 Ай сайын жаңылануучу экономикалык маалымат - Кыргыз Республикасы // Дүйнөлүк банк, май 2021.        

41 COVID-19 Кыргыз Республикасында: социалдык-экономикалык кырдаалга жана аялуулукка таасирин баалоо жана саясаттын жооп 
чаралары // БУУнун өнүгүү программасы жана Азия өнүктүрүү банкы, БУУӨП жана АБР. Бишкек, июль 2020.

42 Covid-19дун Россиядагы эмгек мигранттарына таасири жөнүндө сайтта – URL: www.centralasiaprogram.org/archives/18483 www.central-
asiaprogram.org/archives/18483.

43 Финансы министрлигинин маалыматтары боюнча 2019-жылдын ушул мезгилине салыштармалуу мамлекеттик бюджеттин 
кирешелери 81%га азайган.

44 Covid-19дун Кыргызстандагы балдар менен аялдарга тийгизген таасири жөнүндө КККИнин кошумча/контролдук изилдөөлөрү: негизги 
кыскача корутундулары // Улуттук статистика комитети, Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду. КККИ Негизги корутундуларга кыскача 
сереп, УСК/ЮНИСЕФ. Бишкек, 2021. Мындан ары - Мини-КККИ (2021).

45 Мини-КККИ (2021) цитата келтирилген отчётто.

46 Мини-КККИ (2021) цитата келтирилген отчётто. 
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укугу жок болчу, ошондуктан жумуштан кетирүү мүмкүнчүлүгү жогору болчу47. 
COVIDдин жумушка орношууга тийгизген терс таасири аялдарга жана жаштарга 
пропорционалдуу түрдө таасирин тийгизди. Көптөгөн жакыр үй-бүлөлөр да акча 
которуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Үй чарбаларына түшкөн оорчулук адамдардын 
психологиялык абалынан да байкалат. Үй чарбаларынын бештен бир бөлүгү 
(20,4%) үй-бүлөнүн жок дегенде бир мүчөсүнүн эмоционалдык абалы начарлаганын 
айтышкан. Үй чарбаларынын дээрлик бештен бир бөлүгү (17%) жок дегенде бир 
бойго жеткен үй-бүлө мүчөсү коронавируска байланыштуу жаңылыктардан, 
коркутуулардан жана чектөөлөрдөн улам өзүн «өтө, өтө» депрессияга, чөгүп же 
үмүтсүз сезгенин билдирди48. Пандемия билим берүүнүн үзгүлтүккө учурашына алып 
келди, 7-17 жаштагы балдардын 98%га жакыны карантин учурунда мектепке барбайт. 
Өкмөт өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу менен улуттук аралыктан окутуу 
программасын киргизди. Натыйжада балдардын 83%га жакыны аралыктан окутуу 
менен камтылган, алардын сапаты ата-энелердин/камкорчулардын кеминде 1/3 
бөлүгү тарабынан канааттандырарлык эмес деп табылган49.

2.7. Гендердик мүнөздөмөлөр 
2021-жылдын Конституциясына жана мыйзамдарына ылайык жарандарга бирдей 
укуктар, эркиндиктер жана мүмкүнчүлүктөр берилген50. Гендердик теңчилик 
боюнча улуттук стратегиянын мөөнөтү 2020-жылы аяктагандыктан, өкмөттүн 
2030-жылга карата көз карашын чагылдырган жаңы стратегия иштелип чыккан, 
бирок али бекитиле элек51. 2019-жылы Кыргызстан гендердик теңсиздиктин 
индекси52 0,369 көрсөткүчү боюнча 162 өлкөнүн ичинен 87-орунда болгон. 2020-
жылы Кыргызстан үчүн гендердик ажырымдын глобалдык индекси 0,68 болду, 
б.а. Кыргызстан 156 өлкөнүн ичинен 108-орунду ээледи53 Бул индекстер боюнча 
балл социалдык ченемдерге жана башка факторлорго байланыштуу гендердик 
укуктардын бирдей эмес камсыздалышын чагылдырат. Кыргызстанда аялдардын 
эмгек акысы эркектердикинин 75% гана түзөт54. Мындан тышкары, аялдардын 
кесиптерге же кызматтарга, өзгөчө билим берүү жана мамлекеттик кызматка ээ болуу 
мүмкүнчүлүгүн чектеген айрым факторлор бар. Сексуалдык асылуу кеңири таралган 
көйгөй: 2019-жылы жүргүзүлгөн изилдөө көрсөткөндөй, аялдардын 25%ы жумушта 
сексуалдык асылууга туш болушат жана алардын 20%ы жардам сурашпайт55.

47 Азык-түлүк пакеттери 225 000 аялуу үй-бүлөлөргө берилген // АӨБ-БУУӨП: Социалдык-экономикалык кырдаалга жана аялуулукка 
таасирин баалоо, 2020.     

48 Мини-КККИ (2021) цитата келтирилген отчётто. 

49 Мини-КККИ (2021) цитата келтирилген отчётто. 

50 2021-жылдын 5-майында күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын Конституциясы: сайт. URL: cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112215?-
cl=ru-ru (сайтка кирүү  датасы: 07.08.2021).

51 Кыргызстанда гендердик теңчиликтин жаңы стратегиясы иштелип чыгат сайт: URL: mlsp.gov.kg/2021/02/24/v-kyrgyzstane-raz-
rabotayut-novuyu-naczionalnuyu-strategiyu-po-dostizheniyu-gendernogo-ravenstva/ (сайтка кирүү  датасы: 09.08.2021). 

52 2010-жылы Адамдык өнүгүү докладында үч өлчөм боюнча гендердик теңсиздикти чагылдырган Гендердик теңсиздик индекс 
көрсөткүчү киргизилген: репродуктивдик ден соолук, ал энелердин өлүмү жана өспүрүмдөрдүн төрөшү көрсөткүчтөрү менен өлчөнөт; 
парламенттеги аялдар ээлеген орундардын үлүшү жана ар бир жыныс үчүн орто жана жогорку билимдин үлүшү менен өлчөнүүчү 
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү; ошондой эле аялдардын жана эркектердин эмгек рыногуна катышуу коэффициенти менен өлчөнгөн 
экономикалык активдүүлүк: сайт. URL:http://hdr.undp.org/en/indicators/68606

53 Гендердик ажырымдын глобалдык индекси: сайт. URL: knoema.com/search?query=Global+gender+gap+index+uzbekistan&pageIndex=&-
scope=&term=&correct=&source=Header (сайтка кирүү  датасы: 07.08.2021). 

54 Гендер коомдун кабыл алуусунда: изилдөө // БУУ Аялдар, ЮНФПА, МЭУ. Бишкек, 2016: сайт. URL: https://kyrgyzstan.un.org/en/16177-gen-
der-society-perceptions-study

55 Айзада Тома, Кыргызстандагы сексуалдык ыдык көрсөтүүлөр: жазасыз калуу жана жабыр тарткандарды айыптоо // Кабар: сайт. URL: 
cabar.asia/en/sexual-harassment-in-kyrgyzstan-impunity-and-reprehension-of-victims-infographics (сайтка кирүү  датасы: 05.08.2021).
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3. Кыргызстанда баланын укуктары 
жана балдардын жыргалчылыгы

3.1. Жагымдуу чөйрө
Кыргызстандын Өкмөтү адам укуктары боюнча эл аралык системаны жактайт, ал 
адам укуктары боюнча бардык негизги эл аралык келишимдерди ратификациялады, 
буга Бардык адамдарды мажбурлап жоготуудан коргоо жөнүндө конвенция жана 
Жарансыздыкты кыскартуу жөнүндө (1961) жана Апатриддердин статусу жөнүндө 
(1954) эки конвенция кирбет. Өлкө 1994-жылы Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны 
ратификациялаган. Ал ошондой эле Баланын укуктары жөнүндө конвенцияга балдарды 
куралдуу кагылышууларга тартуу жана балдарды сатуу, балдар сойкулугу жана балдар 
порнографиясы боюнча Факультативдик протоколдорду ратификациялады, бирок 
алиге чейин Баланын укуктары жөнүндө конвенцияга билдирүү жол-жобосуна тиешелүү 
боюнча Факультативдик протоколго кол кое элек. Улуттук мыйзамдар комплекстүү 
жана айрым гана боштуктарды камтыйт. Баланын укуктары Балдар жөнүндө кодексте 
бекитилген56 (2012), 2021-жылы кайра каралып чыккан. Жаңыланган вариант парламент 
тарабынан 2021-жылдын июль айында кабыл алынган, бирок ага Президент кол кое 
элек57. Бул мыйзам балдардын турмуштук оор кырдаалда коргоого жана кам көрүү 
укугун, ошондой эле алардын негизги жарандык, саясий, экономикалык, социалдык 
жана маданий укуктарын расмий түрдө бекитет. Кодексте баланын эң жогорку 
кызыкчылыктары жана басмырлоого тыюу салуу сыяктуу маанилүү принциптер 
камтылган. Мындан тышкары, бул укуктарды 
жана принциптерди ишке ашыруу үчүн бардык 
тиешелүү органдардын жана мекемелердин 
түзүлүшүнүн, иштешинин, координациясынын 
жана компетенциясын аныктоонун тартибин 
баяндайт. 2015-жылдан бери Балдар жөнүндө  
кодексине ылайыктуураак бир нече мыйзамдар 
иштелип чыгып, өзгөртүүлөр киргизилген. 
2021-жылдын июнь айында зомбулуктун 
курмандыктары болгон балдарга тез жардам 
көрсөтүү жана мыйзамдарды эл аралык укукка 
шайкеш келтирүү маселелери боюнча түздөн-
түз Президентке отчёт бере турган Баланын 
укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл жаңы 
кызматы түзүлдү.    

3.2. Жашоо жана ден соолук укугу 

Жалпы маалымат 
Балдардын ден соолугуна болгон укугу түздөн-түз саламаттык сактоо системасы та-
рабынан камсыз кылынат. Учурда эне жана баланын ден соолугун сактоо, тамактануу 

56 КМШ мыйзамдарынын маалыматтар базасы: Кыргызстан: сайт. URL: cis-legislation.com/document.fwx?rgn=53124 (сайтка кирүү  
датасы: 07.08.2021). 

57 Ушул отчётко кол коюлганда оңдоолор киргизилген Кодекске Президент кол коюусу керек. 
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ашырды.
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жана эмдөө саясаты Саламаттык сактоо министрлигинин карамагында58. Министр-
ликтин түзүмүнө кирген Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММКФ) 
Мамлекеттик кепилдиктер пакетин жана Кошумча дары-дармек пакетин камсыз кылуу 
үчүн саламаттык сактоо бюджетинин 80%ын башкарат. Сапаттуу кызматтардын жет-
киликтүүлүгүн камсыз кылуу, баштапкы медициналык-санитардык жардамды чыңдоо 
жана 2030-жылга карата саламаттык сактоонун жалпы камтылышына жетишүү үчүн 
коомдук саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча 12 жылдык мамлекеттик 
стратегия кабыл алынган59. 

Укуктарды прогрессивдүү ишке ашыруунун абалы 

Эненин, жаңы төрөлгөн баланын жана баланын ден соолугу

2006-жылдан 2018-жылга чейин Кыргызстанда ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү 
эки эсеге кыскарган – 1000 тирүү төрөлгөнгө 38ден 19га чейин. Бул убакыттын 
ичинде ал 2006-жылдан 2018-жылга чейин неонаталдык өлүмдүн көрсөткүчүн 1000 
тирүү төрөлгөн балага 19дан 13кө чейин кыскарткан60. Бирок ымыркайлардын 
өлүмүнүн деңгээли БЧЕ/КМШ чөлкөмүндөгү орточо көрсөткүчтөн дээрлик эки эсе 
жогору бойдон калууда61. 2018-жылдын маалыматы боюнча, Жалал-Абад облусунда 
ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү (1000 тирүү төрөлгөнгө 29 өлүм) республикалык 
орточо көрсөткүчтөн (1000 тирүү төрөлгөнгө 13 өлүм) эки эсе көп, ал эми Ысык-Көл 
облусунда (1000 тирүү төрөлгөнгө 17 өлүм), Ош шаарында (1000 тирүү төрөлгөнгө 
16 өлүм) жана Ош облусу (1000 тирүү төрөлгөнгө 15 өлүм) дагы эле республикалык 
орточо көрсөткүчтөн жогору.

Улуттар арасындагы маалыматтар Талас, Ысык-Көл, Нарын жана Жалал-
Абад облустарында беш жашка чейинки балдардын өлүмүнүн көрсөткүчтөрү 
республикалык орточо көрсөткүчкө барабар же андан жогору экенин көрсөтүп 
турат. Жалал-Абад облусунда 2018-жылы беш жашка чейинки балдардын өлүмүнүн 
көрсөткүчү республикалык орточо 
көрсөткүчтөн эки эсе көп (1000 төрөлгөнгө 37 
өлүм). Жалал-Абад жана Ош облустарында 
беш жашка чейинки балдардын өлүмүнүн 
жалпы үлүшү Кыргызстандагы беш жашка 
чейинки балдардын жалпы өлүмүнүн 57% 
түзөт. Көпчүлүк учурларда, бул жашоонун 
алгачкы 28 күн ичинде балдардын өлүмү 
болуп саналат. БУУнун Балдардын өлүмүн 
баалоо боюнча мекемелер аралык тобунун 
маалыматы боюнча, ымыркайлардын 
өлүмүнүн 74,5%ын жана беш жашка чейинки 
балдардын өлүмүнүн 66,6%ын неонаталдык 
өлүм түзөт62.

58 К. Пиканьол, Т. Кэммок ж.б. Борбордук Азиядагы эненин, ымыркайдын жана баланын ден соолугун коргоо  үчүн бюджеттештирүүнү 
теңдештирүүгө багытталган бекемдөө. Oxford Policy Management, 2015.             

59 «Дени сак адам-гүлдөгөн өлкө» 2019-2030-жылдары калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү 
боюнча программа: сайт. URL:  www.euro.who.int/en/countries/kyrgyzstan/news/news/2019/01/kyrgyzstan-adopts-new-health-strategy-
for-20192030 (сайтка кирүү  датасы: 07.08.2021).   

60 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) // Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду, УСК, ЮНИСЕФ, Бишкек, 
2014 жана 2018.              

61 Гоцадзе Т., Иманалиева К. 2017-ж. талаага баруудан мисалдар: энелердин, ымыркайлардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун 
жакшыртуу. ЮНИСЕФ, 2018.

62 Ачык маалыматтар: Кыргызстандын статистикасы. URL: data.gov.kg/dataset/matepnhckar-cmepthoctb (сайтка кирүү датасы: 23.08.2021).

Ымыркайлардын жана 
ымыркайлардын өлүмүнүн 
көрсөткүчтөрүн азайтуу 
боюнча байкалган прогресске 
карабастан, ымыркайлардын 
өлүмүнүн көрсөткүчү, өзгөчө 
региондун башка өлкөлөрүнө 
салыштырмалуу энелердин 
өлүмүнүн көрсөткүчү дагы 
эле жогору.
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3-сүрөт. Кыргызстандын аймактары боюнча 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн 
коэффициенти жана 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн жалпы саны / ЮНИСЕФ, БУУ, 
ДСУ, Дүйнөлүк Банк менен кызматташтык: КККИ менен 2018-жылдагы баалоо: 2018.

Булак. Кыргызстандагы 2020-2023-жылдар үчүн кууш 
жерлерди талдоо жөнүндө отчёт / ЮНИСЕФ, Бишкек.

Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, энелердин өлүмүнүн 
коэффициенти (ЭМК) 2006-жылы 100 000 тирүү төрөлгөнгө 85 өлүмдөн 2020-жылы 43кө 
чейин азайган63, Ал эми ДСУ 2017-жылы ЭМК 100 000 тирүү төрөлгөнгө 60 деп эсептейт64. 
Кыргызстандын ишмердүүлүгүн баалоо үчүн колдонулган маалымат булагына 
карабастан, өлкө ТӨМ боюнча 70тен аз ЭМК максатына жетти. Бирок Кыргызстан дагы 
эле аймакта энелердин өлүмү боюнча эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат65.    

Тамактануу
Туруктуу өнүгүүнүн 2030 күн тартиби анын бар-
дык түрлөрүндө тамактанууну токтотууну та-
лап кылат. 2006-жылдан 2018-жылга чейин Кыр-
гызстанда бойдун өспөй калышы жана арыктоо 
үчүн тамак-аштын жетишсиздигинин деңгээли 
төмөндөдү жана ТӨМ боюнча ысырапкорчу-
луктун деңгээлин беш%дан төмөн кармап туруу 
максатына жетишилди. Бирок Кыргызстанда жетишсиз тамактануунун айкалышы менен 
мүнөздөлгөн үч эсе көп тамактануу бар66,  микроэлементтердин жетишсиздиги67, ашыкча 
салмак жана семирүү. 2014-жылдан 2018-жылга чейин орточо жана оор бойдун боюнун 

63 Ачык маалыматтар: Кыргызстан статистикасы: сайт.  URL: data.gov.kg/dataset/matepnhckar-cmepthoctb (сайтка кирүү  датасы: 
23.08.2021).   

64 Энелердин өлүмүн баалоо боюнча мекемелер аралык топ (ЭӨБАТ) жүргүзгөн энелердин өлүмү боюнча эл аралык салыштырма баа 
/ ДСУ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Дүйнөлүк банк жана БУУнун 2000-2017 Калкты жайгаштыруу бөлүмү: сайт. URL: https://cdn.who.int/media/docs/
default-source/gho-documents/maternal-health-countries/maternal_health_kgz_en.pdf

65 ЮНФПА, 2021, www.unfpa.org/data/KG (сайтка кирүү  датасы: 17.08.2021).   

66 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) // Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду, УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018.        

67 Кыргыз Республикасындагы балдардын абалын кырдаалдык талдоо // БУУнун Балдар фонду, ЮНИСЕФ. Бишкек, 2020.

1000 тирүү төрөлгөнгө карата өлүм Саны  

5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн коэффициенти (KGZ 2018)
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өспөй калышы 12,9%дан 12%га чейин төмөндөгөн68 (13% балдар үчүн 11% кыздар үчүн 
2018 -жылы)69.  Бирок ТӨМ боюнча беш жашка чейинки бойдок балдардын санын 40% 
кыскартуу максатына жете элек. Мындан тышкары, микроэлементтердин жетишсиздиги 
негизги көйгөй бойдон калууда, анемия менен 5 жашка чейинки балдардын 39,8%ы жана 
15-49 жаштагы аялдардын 29,9%ы жабыркайт70. Диеталык темир жетишсиздик аз кандуу-
лугу 10 жаштан 24 жашка чейинки эркектердин 24,7%ын жана 10 жаштан 24 жашка чейин-
ки аялдардын 26,7%ын жабыркатат71. Ашыкча салмактуу калктын үлүшү мурдагыдай эле 
7% (КККИ, 2014, КККИ, 2018).

Иммунизациялоо
Балдар арасында эмдөөлөрдүн көрсөткүчү 
азайып, Кыргызстанда вакцина менен алдын 
ала турган инфекциялар кайра пайда болду. 
2019-жылы 2380 кызамык оорусу катталган, бул 
2018-жылга (1007) караганда эки эсе көп72. 2018-
жылы 35 айга чейинки балдардын 75% улуттук 
эмдөө календары тарабынан сунушталган 
бардык эмдөөлөрдү пландалгандай алышкан. 
Региондук  маалыматтар Чүй, Талас жана 
Бишкек шаарларында көпчүлүк вакциналар менен камтуу республикалык орточо 
көрсөткүчтөн төмөн экенин көрсөтүп турат. Эң аз катталган топ дайыма эң бай 
квинтилдеги балдар болуп эсептелет73.  

Өспүрүмдөрдүн ден соолугу
Кыргызстанда 10 жаштан 14 жашка чейинки жана 15 жаштан 19 жашка чейинкилер 
арасында травматизм өспүрүм курактагы өлүмдүн эң көп таралган себеби болуп 
саналат74. Жаштар (20-24 жаштагы) жана өспүрүмдөр (10-19 жаштагы) арасында сергек 
жашоо образын жана бакубаттуулукту пропагандалоодо бир аз жылыштар болгон (ТӨМ 
3). Белгиленгендей, Кыргызстандагы балдар, өспүрүмдөр жана жаштар тамак-аштын 
жетишсиздигинен көйгөйлөргө туш болушат75. Опиоиддерди, кокаинди, амфетаминдерди 
жана марихуананы кошо алганда, наркомания да кеңири таралган. Кыргызстанда баңги 
заттарды колдонуу менен байланыштуу бузулуулар өспүрүмдөр арасында (10-19 жаш) 
0,8%ды жана жаштар арасында 1,2%ды түздү, 2017-жылы эки жаш курактагы эркектер 
арасында жогору таралган76.  Мындан тышкары, ичүү жана тамеки тартуу сыяктуу жүрүм-
турум көйгөйлөрү да чечүү жолдорун талап кылат. Өспүрүмдөр арасында күнүмдүк 
тамеки тартуунун таралышы эркектерде 9,8%ды, аялдарда 1,6%ды түзөт. 20-24 жаштагы 
жаштардын арасында күн сайын балдардын 24%ы, ал эми кыздардын 3,1%ы тамеки 

68 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) // Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду, УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018.

69 Ошол жерде.

70 Сайт URL: https://data.worldbank.org/indicator/SH.ANM.ALLW.ZS

71 Кыргыз Республикасындагы жаштар менен өспүрүмдөрдүн ден соолугуна жана жыргалчылыгына азыркы кырдаалдагы талдоо // 
Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду, ЮНИСЕФ, Sick Kids глобалдык балдар ден соолугу борбору. Бишкек, 2020.

72 Исманбаева Р. 2021, Эмдөө экономикасы, аналитикалык отчёт: URL: https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/экон-прививок-как-
вакцин-против-кори-помогает-сниз-расходы-госу-и-общ-исслед-гранты.pdf (сайтка кирүү  датасы: 16.08.2021).

73 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө, негизги тыянактарга кыскача сереп / Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика 
комитет жана ЮНИСЕФ. Бишкек, 2019.

74 Мектеп курагындагы балдардын ден соолук жүрүм-туруму: Кыргыз Республикасындагы пилоттук изилдөөлөр жөнүндө отчёт / БУУнун 
Балдар фонду, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, ЮНИСЕФ/ДСУ. Бишкек, 2019.

75 Шин ж.б. Кыргызстандагы балдардын ден соолугун бекемдөө программасы үчүн саламаттык сактоо тармагындагы коомдун 
керектөөлөрүн баалоо: программаларды баалоо жана пландоо, Бишкек, 2019. 74-т., 1-9-б. – цитата келтирилген отчёттогу «Кыргыз 
Республикасындагы жаштардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугу жана жыргалчылыгын кырдаалга карата баалоодо» эскерилет.               

76 GBD Compare / Ден соолуктун көрсөткүчтөрүн өлчөө жана баалоо институту Viz Hub: сайт. URL: vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
(сайтка кирүү  датасы: 04.08.2021).

Айрыкча кирешеси 
жогору квинтилдерде 
эмдөөлөрдүн 
көрсөткүчтөрү төмөндөп, 
вакцинага каршылык күч 
алууда.
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чегет77. Кыргызстандагы жаштар жана өспүрүмдөр үчүн психикалык көйгөйлөр, өзгөчө 
депрессия коркунуч туудурат. 2013-жылдан 2017-жылга чейин Кыргыз Республикасында 
10-24 жаштагы өспүрүмдөр арасында депрессиянын таралышы азайгандай.
Бирок 2017-жылдагы Глобалдык Ооруну изилдөөсүнө ылайык78, Кыргыз Республикасында 
өспүрүмдөр арасында (15-19 жаштагы) 
депрессиялык бузулуулардын жалпы таралышы 
2,6%ды (эркектер арасында – 2,3%, аялдарда – 
2,9%) түздү79. КККИ сурамжылоосуна ылайык, 
өспүрүмдөр жана жаштар арасында депрессия 
жана тынчсыздануу деңгээли шаар жерлерине 
караганда айыл жеринде жогору болгон. 
Суицидден каза болгондордун көрсөткүчү 2007-
жылы 100 000ге 9,2ден 2017-жылы 100 000ге 
6,3кө чейин төмөндөгөн80. Бирок Ички иштер 
министрлигинин (ИИМ) маалыматы боюнча81 
2008-2018-жылдар аралыгында 10 жаштан 18 
жашка чейинки өспүрүмдөр арасында 1080 
суицид катталды жана бардык өз жанын кыюуга 
аракет кылгандардын 22,6% 18ден 22 жашка 
чейинки жаштар тарабынан жасалган82. 
  

АИВ/КИЖС
2017-жылдан 2021-жылга чейин адамдын иммуножетишсиздигинин вирусу (АИВ)-
инфекциясын жуктургандардын саны 28%га көбөйгөн, АИВдин жыныстык жол менен 
берилиши байкаларлык көбөйгөн, 2021-жылы катталган учурлардын 69%ы. Бул 
АИВ эпидемиясынын жалпыланган стадиясын алдын алуу боюнча иш-аракеттердин 
зарылдыгын көрсөтөт83.  Бул убакыттын ичинде БЧЕ/КМШ аймагы өспүрүмдөр 
жана жаштар арасында АИВ-инфекциясын жуктургандардын саны көбөйгөн жалгыз 
аймак болуп калды84. АИВге чалдыккандардын 32%ын 15-29 жаштагы жаштар түзөт85. 
2021-жылдын 1-декабрына карата АИВге чалдыккан 725 бала катталган86. Бирок кош 
бойлуу аялдарды милдеттүү тестирлөөдөн өткөрүү, антиретровирустук терапияны 
эрте баштоо жана АИВ кызматтарын перинаталдык жардам көрсөтүү кызматтарына 
интеграциялоо Кыргызстанга АИВдин вертикалдуу жугушун жоюуга мүмкүндүк берет.

77 Кыргыз Республикасында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн саламаттыгын жана жыргалчылыгын кырдаалды талдоо / Бириккен 
Улуттар Уюмунун Балдар фонду, ЮНИСЕФ, Sick Kids глобалдык балдар саламаттыгы борбору. Бишкек, 2020.

78 Оорулардын глобалдык жүгү: изилдөө / Ден соолуктун көрсөткүчтөрүн өлчөө жана баалоо институту, 2019: сайт. URL: www.healthdata.
org/kyrgyzstan (сайтка кирүү  датасы: 13.08.2021).
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Суу, санитария жана гигиена
Өлкөдө суу, санитария жана гигиена боюнча оң жагдай түзүлдү. Калктын жалпы са-
нынын 93%ы негизги ичүүчү суу кызматтарына жеткиликтүү; 98% негизги санитардык 
кызматтарга жеткиликтүүлүгү бар; жана 96% негизги гигиеналык кызматтарга жетки-
ликтүү. Бирок бул көрсөткүчтөр да, өзгөчө шаар менен айылдын ортосундагы олуттуу 
диспропорцияларды көрсөтүп турат. Шаарларда ичүүчү суу кызматтары дээрлик толук 
камсыздалган: Бишкек шаарында 100%, Ош шаарында 98,8%. Башка жагынан алганда, 
айыл калкынын 89%ы гана негизги суу кызматтарына ээ. Баткен облусунда бул көрсөт-
күч 72%га жетет. Айылдардын дээрлик үчтөн 
бири (1805 айылдын 595и, 32,9%ы) борбор-
лоштурулган суу менен камсыздалган эмес87. 
Айылдардын бештен биринен көбүрөөгүндө 
(21,6%ында) суу түтүктөрү такыр жок, бул 390 
айылдын тургундарын суунун жаныбарлар, 
таштандылар жана таштандылар менен бул-
ганышына алсыз абалда калтырууда88. Суу ар-
кылуу жуккан оорулар абдан кеңири таралган: 
Кыргызстанда жугуштуу оорулардын 88%ы 
суунун сапатсыздыгынан келип чыгат. Бул 
изилдөөдө суралган жаштар жана өспүрүмдөр 
үчүн негизги көйгөй мектептердеги жана сала-
маттык сактоо мекемелериндеги суу, гигиеналык жана санитардык шарттардын жетиш-
сиздиги бойдон калууда. Жакында 163 саламаттык сактоо мекемеси боюнча жүргүзүл-
гөн сурамжылоодо 12,3%ында талаптагыдай суу жок экени аныкталган89.   

Жашоо жана ден соолук менен байланышкан бузулуулардын себептери

Ар бир адамдын деңгээлиндеги түздөн-түз себептер  
Кичинекей балдар үчүн, алардын үй-бүлөлөрүнүн жана ата-энелеринин жүрүм-
туруму жана адаттары эмдөө жана балдарда туура тамактануу адаттарын өнүктүрүү 
сыяктуу профилактикалык ден соолукту чыңдоо чараларына жетүү келечегине 
таасирин тийгизет. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн ымыркайлардын 81%ы төрөлгөндөн 
кийин 1 сааттын ичинде эмчек эмизген. Бирок кийинки айларда жалаң эмчек эмизүү 
көрсөткүчү кескин төмөндөп, 4-5 айлык балдардын арасында 30%ды гана түзөт. 6 
айлык жана андан улуу балдардын 43%ы гана минималдуу ар түрдүү диетаны алышат. 
Кыргызстандагы көптөгөн балдар үчүн туура эмес тамактануу жана туура тамактануу 
бала кезинде көйгөй бойдон калууда. 11, 13 жана 15 жаштагы өспүрүмдөрдүн жарымы 
гана окуу күндөрү эртең мененки тамакты жешет. Өспүрүмдөрдүн 6,8%ы күн сайын 
канттуу газдалган суусундуктарды ичет.

Медициналык жардамга кайрылганда жүрүм-туруму, ошондой эле аялуу үй-бүлөлөр 
үчүн олуттуу тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн болгон кызматтарга жетүү 
менен байланышкан чыгымдар да таасир этет. 1997-жылы Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фонду ишке киргенден бери Кыргызстан кызмат көрсөтүүлөрдү 
субсидиялоодон аларды сатып алууну ММКФ аркылуу субсидиялоого өттү. Талдоо90  

87 Нанналли С., 2017. Кыргызстандагы суунун сапаты жөнүндө сегиз факт: сайт.  URL: https://borgenproject.org/eight-facts-about-water-
quality-in-kyrgyzstan/ (сайтка кирүү  датасы: 27.08.2021).
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89 Кыргыз Республикасынын медициналык мекемелериндеги ВСГ системасы COVID-19 пандемиясынын талаптарына шайкеш келе алабы: 
изилдөөлөр жөнүндө отчёт / Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду,Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги. Бишкек, 2020.

90 Фолкингхэм Дж., Акказиева Б., Баскьери А., Кыргызстандагы медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жеке каражаттардан төлөө 
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көрсөткөндөй, калктын калың катмарынын медициналык тейлөөгө финансылык 
жеткиликтүүлүгүндө бир топ жакшыруу болгондугун. Бирок өз чөнтөгүнөн чыгашалар 
2019-жылы саламаттык сактоого жалпы чыгымдардын 46% түзгөн91. Кедейлердин 
арасында медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм жүгү олуттуу бойдон 
калууда, ал дагы деле колдонулуп келе жаткан формалдуу эмес жыйым менен күчөйт. 
Кыргыз маданиятында абитуриенттер жана алуучулар аларга кызмат көрсөткөн 
кызматкерлерге жана адистерге бекер кызмат көрсөтүүгө укугу болсо да белектерди 
(кээде акчалай) берүү салтка айланган. Жүрүм-турум көйгөйлөрү менен байланышкан 
дагы бир ден соолук көйгөйү – бул балдардын жана энелердин ден соолугуна терс 
таасирин тийгизген кош бойлуулуктун ортосундагы кыска аралык. Учурда биринчи 
жана экинчи кош бойлуулуктун ортосундагы орточо интервал 27,5 айды түзөт92. 
Бойго бүтүүгө каршы каражаттарды колдонуу93, 1997-жылы – 59%, в 2018 году-39% 
чейин төмөндөгөн94. Контрацепцияны колдонуу аймакка жараша өзгөрөт95: 51% дан 
Таласта 26% чейин болгон, ал эми Жалал-Абадда да болгон. Жалпысынан алганда, 
контрацептивдерди колдонгон аялдардын үлүшү шаардык аялдардын, билим деңгээли 
жогору аялдардын жана бай квинтилдеги аялдардын арасында жогору. 15-49 жаштагы 
никеге турган аялдардын 19%га жакынынын үй-бүлөнү пландаштыруу муктаждыктары 
канааттандырылбаган бойдон калууда96. Көптөгөн студенттер жана жумушсуз жаштар 
камсыздандырылган эмес, ошондуктан ММКФ кошумча программасы боюнча дары-
дармектерди, анын ичинде бойго бүтүрбөөчү каражаттарды алууга укугу жок97. 
Натыйжада, өспүрүмдөр бойго бүтүрбөөчү каражаттарды улгайган аялдарга караганда 
алда канча аз колдонушат жана акыркы бир нече жылда өспүрүмдөр арасында 
заманбап контрацептивдерди колдонуу кыйла азайды. 

Ден соолук системасынын деңгээлинде негизги себептер
Саламаттык сактоо системасынын камтуусу жогору жана өкмөттүн ден соолук 
боюнча аракеттери балдардын аман калышына багытталган. Маселен, антенаталдык 
жардамдын көбү (99,8%ы) саламаттык сактоо мекемелеринде көрсөтүлөт98. 
Төрөттүн 100%ы стационар же ден соолукту чыңдоочу борбордо болот. Бул жана 
башка факторлор акыркы он жылда неонаталдык, ымыркайлардын жана 5 жашка 
чейинкилердин өлүмүнүн олуттуу кыскарышына өбөлгө түздү. Бирок өспүрүмдөрдүн 
ден соолук кызматтары артыкчылыктуу болгон эмес. Үй-бүлөлүк медицинаны 
баштапкы медициналык-санитардык жардамдын борборуна койгон саламаттык 
сактоо реформасынан кийин өспүрүмдөрдүн ден соолук дарыгери кесиби 

тенденциясы /    Falkingham J., Akkazieva B., Baschieri A., Trends in out-of-pocket payments for health care in Kyrgyzstan, 2001–2007, 
Health Policy and Planning, Volume 25, Issue 5, September 2010, pp. 427–436. URL: doi.org/10.1093/heapol/czq011

91 Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму (ДСУ): сайт. URL: apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en (сайтка кирүү  датасы: 
27.08.2021).
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кездешет, мисалы, саламаттык сактоодогу “күнөөлүүнү издөө” жазалоо системасы: КККИ-2018. Also WHO Beyond the numbers – Quality 
assessment (2019) report points out the difficulties in examining maternal death cases, e.g. the punitive system of “finding and blaming a scape-
goat” in healthcare.
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изилдөөлөр Lancet.
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жоюлуп, мындай дарыгерлердин функциялары үй-бүлөлүк дарыгерлерге өткөн. 
Өспүрүмдөр үчүн багытталган кызматтардын көбү 2012-жылдан бери каржылоонун 
жетишсиздигинен улам иштей элек жана Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрү 
үчүн жооптуу биринчи медициналык-санитардык жардамдын көпчүлүк дарыгерлери 
атайын окуудан өтүшкөн эмес99. Жаңы Ден соолук 2030 стратегиясы өспүрүмдөрдүн 
ден соолугуна багытталган жана бул жаштардын жана өспүрүмдөрдүн достук 
кызматтарына жакшыраак жетүүгө алып келиши мүмкүн. Мындай кызматтардын 
жоктугу азыркы учурда жаштардын сексуалдык жана репродуктивдүү ден соолук 
сыяктуу спецификалык көйгөйлөрү боюнча, өзгөчө айыл жеринде медициналык 
жардам алуу мүмкүнчүлүгүн чектейт.

Медициналык кызматтардын сапаты  ошондой эле ооруканаларда зарыл болгон 
жабдуулардын жана буюмдардын олуттуу жетишсиздигинен улам кедергисин 
тийгизди. Нарын районундагы төрөт үйлөрүнүн 20%ында гана стерилдүү кайчы же 
скальпель бар. Изилдөөгө катышкан ооруканалардын 60%ында гана жипти байлоо жана 
окситоцин инъекциялары үчүн кычкачтар жана стерилдүү материал бар. Чүй облусунда 
кардиология бөлүмдөрү бар беш оорукананын биринде гана кардиологиялык жардам 
көрсөтүү үчүн эхокардиографиялык аппарат бар100. Кыргызстандын саламаттык 
сактоо кызматына жакында жүргүзүлгөн баа101 дагы каржылоонун жетишсиздигинен 
лабораторияларда жана илимий мекемелерде кээ бир анализдерди жүргүзүү үчүн 
керектүү жабдуулар жок экенин көрсөттү. Саламаттык сактоо мекемелеринде биринчи 
керектелүүчү товарлардын болушу кызмат көрсөтүүнүн сапатын камсыздайт. Дары-
дармектерди, эң негизги керектөөлөрдү, анын ичинде вакциналарды жеткирүү 
тармагы начар.

Кадрлардын сапаты жана жетишсиздиги саламаттык сактоо системасынын начар 
иштешине да алып келет. Бирок саламаттык сактоо тармагындагы адистердин саны 
жана компетенциялары азыркы талаптарга жооп бербейт. Окутуу программалары 
эскирген жана коңшу өлкөлөрдө жана жеке менчик саламаттык сактоо секторунда 
тажрыйбалуу адистерге суроо-талаптын жана иштөө шарттарынын жакшырышына 
байланыштуу кадрлардын жетишсиздиги туруктуу. Мындан тышкары, кээ бир негизги 
адистерге, мисалы, лаборатория кызматкерлерине квалификациялык талаптар 
иштелип чыга элек, университеттерде лаборатория кызматкерлерин даярдоо үчүн 
технологиялык инфраструктура жок102. Төмөн эмгек акы жумушка алуу же кесиптик өсүү 
үчүн алсыз стимул болуп саналат103. COVID-19 пандемиясы жумушчу күч системасын 
да түгөттү. Акыркы баа көрсөткөндөй, 2021-жылдын августунда өлкөдөгү бардык 
дарыгерлердин 53%га жакыны жана бардык медайымдардын 46%ы гана COVID-19 
оорусуна байланыштуу104 чектөөлөргө, балдарды багуу боюнча милдеттенмелерге 
жана акы төлөнбөгөн өргүүгө байланыштуу иштей алышат105.

99 Кыргыз Республикасында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн саламаттыгын жана жыргалчылыгын кырдаалды талдоо / Бириккен 
Улуттар Уюмунун Балдар фонду, ЮНИСЕФ, Sick Kids глобалдык балдар саламаттыгы борбору. Бишкек, 2020.

100 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чыгашаларына сереп: Адам капиталын түзүү үчүн натыйжалуу чыгашалар / Дүйнөлүк банк. 
Бишкек, 2021.

101 Кыргыз Республикасындагы коомдук саламаттыкты сактоодогу кызматтарын өзгөртүп түзүү боюнча сунуштамалар: отчёт / Дүйнөлүк 
саламаттык сактоо уюму, ДСУнун региондук бюросу. Копенгаген, 2021.

102 Ошол жерде.

103 Кыргыз Республикасындагы коомдук саламаттыкты сактоодогу кызматтарын өзгөртүп түзүү боюнча сунуштамалар: отчёт / Дүйнөлүк 
саламаттык сактоо уюму, ДСУнун региондук бюросу. Копенгаген, 2021. 20-б.

104 Amnesty International, Beyond the call of duty: The rights of health workers in Kyrgyzstan, Report: сайт. URL: www.amnesty.org/download/
Documents/EUR5830592020ENGLISH.pdf (сайтка кирүү  датасы: 27.08.2021).

105 «…13 790 врачтын ичинен 7 326ы гана адистер» // «Кактус» жаңылыктар басылмасы: сайт. URL: <kaktus.media/doc/418453_cifra_dnia:_
iz_13_790_vrachey_rabotaut_tolko_7_326_specialistov.html  (сайтка кирүү  датасы: 17.08.2021).
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3.3. Татыктуу жашоо деңгээлине укугу

Серептик маалымат 
Иш менен камсыз кылуу жана татыктуу эмгек акы балалуу үй-бүлөлөр үчүн адекваттуу 
жашоо деңгээлин камсыз кылуу үчүн ар дайым артыкчылыктуу стратегия болуп 
саналат. Социалдык коопсуздук тармагы муну толуктап турат жана адамдарды 
өмүр бою кабылышы мүмкүн болгон соккулардан жана тобокелдиктерден коргошу 
керек. Социалдык коргоо Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин 
компетенциясына кирет106. Кыргызстандын Өкмөтү эгемендүүлүккө чейинки олуттуу 
социалдык камсыздандыруу системасын сактап калды жана социалдык коопсуздук 
тармагынын бир бөлүгү катары бир катар жаңы социалдык жардам жана эмгек рыногу 
саясатын киргизди. Социалдык коргоого чыгымдар, анын ичинде карылык боюнча 
пенсиялар мамлекеттик чыгашалардын эң чоң бөлүгү болуп саналат. Бирок карылык 
боюнча пенсияларды эсепке албаганда, 2019-жылы социалдык коргоо бюджети 
ИДӨнүн  2,2%ын гана түздү.  

Укуктарды ырааттуу ишке ашыруу 
жаатындагы абал

Жакырчылык жана балдардын жакырчылыгы  
2020-жылы калктын 25,7%ы улуттук 
жакырчылыктын чегинде жашаган. 
Жакырчылыктын чегинде жашагандардын 
73,7%ы айыл жеринде жашайт107. 
Жакырчылык үй чарбасындагы балдардын 
санына байланыштуу108. 2020-жылы 
бардык балдардын үчтөн бири (31,8%ы) 
жакырчылыкта жашаган109, бул 2019-жылга 
салыштырмалуу бир топ жогору110. 2020-жылы 
0-2 жаштагы балдардын 41% жакырчылыкта жашаган111.  

106 2012-2014-жылдары Кыргыз Республикасынын калкын социалдык жактан коргоону өнүктүрүү стратегиясы (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-декабрындагы № 755 токтому менен бекитилген). Бишкек / Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү, 2011-ж.; 2015-2017-жылдары Кыргыз Республикасынын калкын социалдык жактан коргоону өнүктүрүү программасы (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген) Бишкек / Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү, 2015.

107 Жакырчылык / Улуттук статистика комитети (УСК), 2021: сайт. URL: stat.kg/ru/statistics/naselenie/ (сайтка кирүү  датасы: 15.08.2021).

108 Социалдык-экономикалык кырдаалды жана аялуулукту баалоо жана саясаттын жооп чаралары / Кыргыз Республикасындагы 
БУУнун өнүктүрүү программасы жана Азия өнүктүрүү банкы: COVID-19 Кыргыз Республикасында / БУУӨП жана АӨБ, Бишкек, июль 2020.

109 2020-жылы Кыргызстандын ар бир төртүнчү жашоочусу жакырдык шартында жашаган / Улуттук статистика комитети (УСК), 2021: сайт. 
URL: <stat.kg/ru/news/v-2020-godu-kazhdyj-chetvertyj-zhitel-kyrgyzstana-prozhival-v-usloviyah-bednosti/ (сайтка кирүү  датасы: 17.08.2021).

110 Ошол жерде.

111 «Балдар жакырчылыгы 2018-жылы 28,3%га жетүү менен көйгөй бойдон калууда» / Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүктүрүү 
максаттарын ишке ашырууга ыктыярдуу улуттук сереп / Кыргыз Республикасынын Өкмөтү. Бишкек, 2020.   kyrgyzstan.un.org/index.php/
en/53961-voluntary-national-review-implementation-sustainable-development-goals-kyrgyz-republic-2020 (сайтка кирүү  датасы: 13.08.2021).

Кедейлердин арасында 
көп балалуу үй-бүлөлөр 
жана кичинекей 
балдары бар үй-бүлөлөр 
басымдуулук кылат, ал 
эми балдар чоңдор менен 
карыларга караганда көп 
кырдуу жакырчылыктан 
көбүрөөк жабыр тартышат.
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4-сүрөт. Балдардын жакырчылык деңгээли облустар боюнча 0-17 жаштагы калктын 
%ы түрүндө

Булак: УСК, 2020  

Майыптыгы бар адамдар жакырчылыкка эң аялуу топтордун катарына кирет. 
Кыргызстанда майыптуулугу бар балдар жакырчылыктан жана социалдык жактан 
четтөөдөн канчалык жабыркап жатканы тууралуу так маалыматтар аз. Кыргыз 
Республикасындагы үй чарбаларынын бюджеттерин интеграцияланган тандалма 
изилдөөнүн баалоолору боюнча (ҮЧБИТИ)112 Кыргызстандын жалпы калкынын 0,9%ы 
майыптыгы бар адамдар менен жашайт, ал эми жакырчылык майыптыгы бар үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн арасында кеңири таралган113.

COVID-19 пандемиясына чейин көптөгөн адамдар кирешенин анча чоң эмес 
соккусунан улам жакырчылыкка дуушар болушкан114. COVID-19 пандемиясы өз алдынча 
иштегендердин же кооптуу жумушка орношкон адамдардын санынын көбөйүшүнө 
алып келди, бул алардын социалдык коопсуздук тармагына кирүү мүмкүнчүлүгүн 
чектеши мүмкүн115.

Балдардын көп өлчөмдүү теңсиздиги
Балдар өздөрүнүн аялуулугунан жана өзгөчө өнүгүү муктаждыктарынан улам 
чоңдорго караганда жакырчылыкты башкача сезишет. Көп өлчөмдүү жакырчылыкты 
эсептөө (КЖИ)116 беш критерий боюнча (акча жакырчылыгы; билим берүү; саламаттык 
сактоо; азык-түлүк коопсуздугу; жашоо шарттары) Кыргызстандын калкынын 50,3%ы 
көп өлчөмдүү теңсиздикти башынан өткөрөрүн көрсөттү. Балдардын, чоңдордун 

112 Кыргыз Республикасындагы үй чарбаларынын бюджетин интеграциялык тандалма изилдөө / Улуттук статистика комитети, 2015: сайт. 
URL: http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/6718/study-description (сайтка кирүү  датасы: 17.08.2021).

113 ЭКЖӨУнун өнүгүү жолунда: Кыргызстандагы социалдык коргоо системасына сереп китеб. эскерилет. Париж, 2018. - цитата 
келтирилген отчётто 15-б. карагыла.             

114 COVID-19 Кыргыз Республикасында: социалдык-экономикалык кырдаалга жана аялуулукка таасирин баалоо жана саясаттын жооп 
чаралары // БУУнун өнүгүү программасы жана Азия өнүктүрүү банкы, БУУӨП жана АБР. Бишкек, июль 2020.

115 АӨБ, БУУӨП, ЮНИСЕФ, ДАТП жана Дүйнөлүк банк.

116 Глобалдык КЖИ – бул 100дөн ашык өлкөлөрдү кучагына алган жана эң акыркы маалыматтарды, анын ичинде көптөгөн көрсөткүчтөр 
боюнча кластердик изилдөөлөрдүн (КККИ) негизинде эсептелген курч көп өлчөмдүү жакырчылык индекси. Кенен түшүнүк алуу үчүн 
карагыла: Оксфорд университетинин жакырдык жана адам потеницалынын өнүгүүсү боюнча демилгеси Өлкө боюнча кыскача сереп: 
Кыргызстан, 2019: сайт. URL: ophi.org.uk/wp-content/uploads/CB_KGZ_2019_2.pdf (сайтка кирүү  датасы: 23.08.2021).
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жана улгайган адамдардын абалына талдоо көрсөткөндөй, Кыргызстанда балдар 
улгайган адамдарга жана чоңдорго караганда көп өлчөмдүү жакырчылыкка 10 жана 
15%дык пунктка көбүрөөк дуушар болушат117. 2019-жылы Улуттук статистикалык 
комитет ЮНИСЕФтин колдоосу менен көп көрсөткүчтүү кластердик изилдөөлөрдүн 
маалыматтарын колдонуу менен балдардын көп өлчөмдүү жакырчылыгын 
өлчөөнүн башка методологиясын иштеп чыккан. Ал алты категорияга топтолгон 
28 индикатордун негизинде балдардын бакубаттуулугун баалайт: балдардын 
материалдык жакырчылыгы, ден соолук абалы, өлүмдүн деңгээли, билим берүү жана 
ECE, жашоонун шарттары жана сапаты, балалык менен байланышкан тобокелдиктер. 
Бул көрсөткүч боюнча 2019-жылы ар бир экинчи бала (53,9%) ден соолук жана 
тамактануу, татыктуу жашоо деңгээлинен, эрте өнүгүүдөн, социалдык инклюзиядан 
жана коргоодон ажыраган118.  

Эмгек рыногуна чыгуу
Балдардын жакырчылыгынын үлгүсү 
балдардын өмүр бою теңсиздиктин 
топтолушун билдирет, бул өзгөчө кыздар 
жана майыптуулугу бар балдар үчүн эмгекке 
кыйын өтүүдө чагылдырылат. Акыркы он 
жылда жалпы жумушсуздуктун деңгээли 
орточо 8,5%ды түзсө, 15 жаштан 24 жашка 
чейинки жаштар үчүн 2018-жылы 14,2%ды 
түздү. Жаш эркектердин эмгекке катышуусу 
(52,4%) жаш аялдарга караганда (27,3%) 
дээрлик эки эсеге көп. Жаш аялдар (22,3%) 
эркек балдарга (10,1%) караганда эки эсе көп жумушсуздукка дуушар болушат . Ошол 
эле жаш курагы тобундагы жаштардын 21,7%ы (эркектердин 13,4%ы жана аялдардын 
30,3%ы) эч жерде окубагандар, үйрөнбөгөндөр жана иштебегендер (NEET)119. 

Балдарды социалдык камсыздоо жана социалдык коргоо

Балдарды социалдык камсыздоо эки жөлөкпул түрүндөгү жардам чегерүүлөрүн 
каралбаган каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат: балдары бар аз камсыз болгон 
жарандарга (үй-бүлөлөргө) ай сайын берилүүчү жөлөкпул (БАҮАЖ) жана ай сайын 
берилүүчү социалдык жөлөкпул (АСЖ)120. БАҮАЖ жакыр үй-бүлөлөргө арналган, ал 
эми башка негизги социалдык жардам программасы, ай сайын берилүүчү социалдык 
жөлөкпул, кирешесине карабастан ар кандай аялуу топторго төлөнүүчү акчалай 
жөлөкпулдардын чатырча термини болуп саналат. Бул топторго майыптыгы бар 
адамдар (анын ичинде балдар), жетим балдар, жети жана андан көп баласы бар үй-
бүлөлөр, топтолмо пенсия алууга укугу жок улгайган адамдар кирет. Артыкчылыктар 
бул топтордун ортосунда ар кандай, бирок БАҮАЖ караганда жогору болот. 

БАҮАЖ 16 жашка чейинки (же алар мектепте окуса, 18 жашка чыга элек) жана жан 
башына кирешеси кепилденген минималдуу кирешеден ашпаган балдары бар үй 
чарбалары, чыгашалары жана камтуулары боюнча эң чоң салымсыз социалдык 

117 Ошол жерде.

118 Кыргыз Республикасындагы көп өлчөмдүү жакырдыкты баалоо / Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду, Улуттук статистика 
комитети (ЮНИСЕФ, УСК) 2020.

119 Өлкөгө кыскача сереп: Кыргыз Республикасы / Эл аралык эмгек уюму,  ILOSTAT. 2020: сайт. URL:  https://ilostat.ilo.org/data/country-pro-
files/ (сайтка кирүү  датасы: 06.09.2021).

120 365 227 адам – 2018-жылы жөлөкпул алуучулар (калктын жалпы санынын 1,4%ы) алардын 31 688и – “бала чагынан майыптар”, 7 183ү – 
“жалпы оорудан майыптар” жана 18 333ү – “багуучусу жок алуучулар (үй-бүлөнүн ар бир эмгекке жарамсыз мүчөсүнө)”. // Майыптуулук 
боюнча маалыматтар / Улуттук статистика комитети,  2014-2018-ж.ж. көчүрмө. Бишкек, 2019: 1, 8, 1-таблицалар.

Жаштар үчүн эмгек 
рыногуна өтүү кыйын, 
жаштар арасындагы 
жумушсуздуктун деңгээли 
калктын жалпы санынан 
жогору жана NEET 
көрсөткүчү 21,7%ды түзөт.
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жардам программасы болуп саналат. Акыркы 
он жылда бенефициарлардын саны кыскарды. 
Жөлөкпулдар көбөйдү, бирок программанын 
мүнөзүнөн улам бенефициарлардын 90%дан 
ашыгы элеттиктер болгондуктан, шаардык 
кедейлердин көбү программага камтылган 
эмес. Акыркы он жылда бенефициарлардын 
саны кыскарды. Жөлөкпулдар көбөйдү, 
бирок программанын мүнөзүнөн улам 
бенефициарлардын 90%дан ашыгы элеттиктер 
болгондуктан, шаардык кедейлердин көбү 
программага камтылган эмес. Программа айылдык балдардын 20%ынан азын жана 
шаардык балдардын 5%дан азын камтыйт121. Эң төмөн киреше квинтилинде АҮАБЖ 
камтуусу 17,4%ды гана түзөт122.  3 жашка чейинки балдарга жалпыга бирдей жөлөкпул 
берүү системасына өтүү 2017-жылы Жогорку Кеңеш тарабынан жактырылып, 
президент тарабынан кол коюлган, бирок кийин жокко чыгарылган123. Натыйжада, 
балдардын көбү ар кандай теңсиздик алардын өнүгүүсүнө жана чоңоюшуна узак 
мөөнөттүү кесепеттерге алып келиши мүмкүн болгон куракта кароосуз калышат.

АСЖнын камтуусу калкка караганда бир топ ылдам өстү, ал эми жөлөкпулдардын 
баасы кээ бирөөлөр үчүн көбөйдү, бирок башкалар үчүн эмес. Майыптыгы бар 
балдар үчүн орточо жөлөкпул 2014-2017-жылдары айына 37 долларды түзсө, 2018-
жылы 50 долларга чейин көбөйгөн124,125. Ошондой эле бир жолку төлөм катары бала 
төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул да каралган.

Жашоо деңгээлинин жетишсиздигинин себептери  

Жеке адамдын деңгээлиндеги түздөн-түз себептер  

Топтолуучу пенсиялык система балалуу үй-бүлөлөр арасында жакырчылыкка 
каршы буфер боло алат, анткени үй-бүлөлөр көп муундуу болушат. Ал ошондой 
эле майыптыгы бар адамдар үчүн буфер катары кызмат кыла алат. Бирок жумушчу 
күчүнүн 70%га жакыны формалдуу эмес сектордо иштегендиктен, көптөгөн адамдар 
социалдык коопсуздук тармагынын бул маанилүү бөлүгүнө жете алышпайт. Формалдуу 
эмес сектордо аялдар басымдуулук кылат жана көптөгөн майыптыгы бар адамдар 
көп убакыттан бери расмий түрдө ишке орношо элек. Натыйжада көптөгөн адамдар 
социалдык камсыздандыруу тармагынан баш тартышкан.

Ошондой эле Кыргызстанда адамдар жаш кезинен эле балалуу болушат, жаштардын 
көбү аз айлык акы төлөнүүчү тармактарда аз квалификациялуу жумуштарда иштешет. 
Сапатсыз жумуштуулуктун таралышы үй-бүлөлүк жакырчылыктын жана балдардын 
алсыздыгынын кеңири жайылышына өбөлгө түзгөн негизги факторлордун бири болуп 
саналат. Үй-бүлө мүчөсү же майып баласы бар үй-бүлөлөр үчүн кошумча (ден соолукка 
байланыштуу) чыгымдар жана майыптыгы бар адамдардын эмгекке катышуусунун 
төмөн деңгээли бул үй-бүлөлөр башынан кечирип жаткан стрессти ого бетер күчөтөт.

121 COVID-19 Кыргыз Республикасында: социалдык-экономикалык кырдаалга жана аялуулукка таасирин баалоо жана саясаттын жооп 
чаралары // БУУнун өнүгүү программасы жана Азия өнүктүрүү банкы, БУУӨП жана АБР. Бишкек, июль 2020.

122 Кыргызстандагы социалдык коргоо системасына талдоо. ЭКЖӨУ. Өнүгүү жолу. Париж, 2018.

123 БУУ АУБЖКБ МУКтун  28-беренесинен келип чыгуучу милдеттенмелердин сакталышын баалоо үчүн болжолдуу алкактарды 
сунуштайт. Карагыла: БУУ АУБЖКБ. 28-берене «Жетиштүү жашоо деңгээлинин жана социалдык коргоонун иллюстративдик 
көрсөткүчтөрү – МУК боюнча адам укуктарынын көрсөткүчтөрү». Женева / Нью-Йорк: сайт. URL: https://bridgingthegap-project.eu/crpd-in-
dicators/ (БУУ АУБЖКБ, 2020f).

124 Майыптуулук боюнча маалыматтар, 2014-2018 көчүрмө / Улуттук статистика комитети. Бишкек, 2019.

125 URL: mlsp.gov.kg, https://drive.google.com/file/d/1lbMzBEDNW_izqTe2pPIfX7chUhGhHsa_/view

Эң төмөн кирешелүү 
квинтилдеги калктын 
17,4%ы гана социалдык 
жардамдын негизги 
программасына эч 
кандай салымсыз жетүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ.
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Социалдык коргоо системасынын деңгээлиндеги негизги себептер

Жакырчылыкта жашаган көптөгөн адамдар программанын дизайнынан жана 
башкаруу көйгөйлөрүнөн улам, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын маалыматтарын санарипке өткөрүү процессинин 
бүтпөгөндүгүнүн кесепетинен БАҮАЖ/УБК жана АСЖдан чыгарылган. Төгүмдөрдү 
төлөөнү караштырбаган жөлөкпулдарды алуу үчүн арыздарды берүү үчүн маалымкат 
талап кылынат, ал эми эгер майып болсо, майыптыгы тууралуу маалымкат керек. Үй-
бүлөлөргө жөлөкпулдарды кантип алуу, майыптык баракчасын алуу, процесстин ар 
кандай этаптарында күтүлүп жаткан формалдуу эмес төлөмдөр, үй-бүлөдө майып 
балалуу болгондугуна байланыштуу стигма тууралуу билбегендиктен кайрылууда 
тоскоолдуктар болуп жатат. БАҮАЖ/УБК үчүн кайрылууну жөнгө салуучу ченемдик 
укуктук актыларда БАҮАЖ/УБК үчүн бардык зарыл документтер «Түндүк» ведомстволор 
аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу суралары жазылган, бирок 
иш жүзүндө айрым документтер кагаз түрүндө суралышы керек, анткени айрым 
органдардын маалыматтар базаларында алар жок. БАҮАЖ алуу үчүн укуктуу эмес үй-
бүлөлөр да кээде медициналык кызматтар үчүн кошумча төлөмдөрдөн бошотулбайт. 
АСЖ алкагында жөлөкпулдардын өлчөмдөрү  дифференцияланган муктаждыктарга 
ийкемдүү эмес жана жетишсиз деп эсептелет126.   Чектелген камтуунун натыйжасында, 
ал эми жарым-жартылай жөлөкпулдардын төмөн деңгээлинен улам, социалдык 
коопсуздук тармагы жакырчылыктын деңгээлин же тереңдигин азайткан жок. 

Балдардын жакырчылыгы төрөлгөндөн карылыкка чейин негизги социалдык коргоого 
инвестицияларды тең салмактаган жана адам өмүр бою туш болгон тобокелдиктерди 
эске алган жакшы иштелип чыккан социалдык коопсуздук тармагынын жардамы 
менен азайтылышы мүмкүн127. Жашоо циклинин көз карашынан алганда, карылык 
менен байланышкан тобокелдиктер балалуу жаш үй-бүлөлөр дуушар болгон 
тобокелдиктерге караганда бир кыйла көбүрөөк өлчөмдө жабылат. Пенсиялык система 
формалдуу сектордо иштеген улгайган адамдарды дээрлик жалпы камтууга ээ128, ал 
эми балдар көп кездешкен бир нече теңсиздикти чечүү үчүн социалдык камкордукка 
жана социалдык кызматтарга инвестиция өтө чектелген. Мындан тышкары, социалдык 
коргоо системасы интеграцияланган эмес, майдаланган. Азыркы учурда социалдык 
коргоонун жаңы маалыматтык-административдик тутумдары, атап айтканда, 
социалдык коргоонун бирдиктүү тутумунун негизин түзө ала турган Социалдык 
жардамдын корпоративдик маалыматтык системасы) иштелип чыгууда. Мындан 
тышкары, эл аралык деңгээлде таанылган Негизги диагностикалык инструменттин 
(методологиясын колдонуу менен социалдык коргоо тутумдарына комплекстүү 
баа берүүнүн негизинде өкмөт Социалдык коргоону өнүктүрүү Концепциясын 
иштеп чыгууну пландаштырууда, ал эл аралык мыкты тажрыйбаларды киргизүүгө 
мүмкүнчүлүк берет129.  

126 Карагыла: ЭКЖӨУ (2018) 101-б. жана Социалдык коргоону баалоонун негизиндеги улуттук диалог. Кыргыз Республикасындагы 
социалдык коргоонун минималдык деңгээлинин улуттук аныкталуу жолуна карай. МОТ. Москва, 2017. 68-б.              

127 Кыргызстанда социалдык коргоо системасын талдоо. ЭКЖӨУ. Өнүгүү жолу. Париж, 2018.

128 Ошол жерде.

129 Ыкчам чара көрүү жана социалдык коргоону камсыз кылуу: долбоор / Дүйнөлүк банк, PAD (P174072): сайт. URL: http://documents1.
worldbank.org/curated/en/183101596420131839/ WB, Washington D.C., 2020 (сайтка кирүү  датасы: 17.08.2021).
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3.4. Билим алуу жана өнүгүү укугу 

Серептик маалымат 

Конституцияда ар бир адам билим алууга укуктуу деп жазылган. Мектепке чейинки 
билим берүү жана толук эмес орто билим берүү факультативдик, ал эми башталгыч 
жана толук орто билим берүү тогуз жылдык акысыз билим берүүнү камтыган милдеттүү 
негизги билимди түзөт. Билим берүү системасы мектепке чейинки мекемелерден, 
башталгыч мектептерден, орто мектептерден, кесиптик-техникалык окуу жайлардан, 
атайын техникумдардан жана жогорку окуу жайларынан турат. Кадрлардын 
аздыгынан мектепке чейинки билим берүү 2012-2020-жылдарга билим берүүнү 
өнүктүрүү стратегиясында жана 2018-2040-жылдарга Улуттук өнүгүү стратегиясында 
артыкчылыктуу болуп калды. Билим берүү жана илим министрлиги (БИМ) билим 
берүүнүн бардык деңгээлдери үчүн юридикалык жоопкерчиликке ээ болгон жана 
Билим берүүнү өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын (көзөмөлдөгөн негизги кызыкдар 
тарап болуп саналат. 2021-2040-жылдарга билим берүүнү өнүктүрүү программасы 
жана аны ишке ашыруу боюнча 2021-2023-жылдарга биринчи иш-чаралар планы 
2021-жылдын 4-майында кабыл алынган. «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген 
адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө» Мыйзамда майыптыгы бар 
адамдарды интеграциялоо саясаты каралган. Ал мектептерде майыптуулугу бар 
балдардын жалпы билим берүү мектептериндеги муктаждыктарын канааттандыруу 
үчүн атайын колдоо кызматын камсыз кылуу үчүн инклюзивдик билим берүүнү камтыйт. 
Жакында «Кыргызстандагы майыптыгы бар балдардын жана өспүрүмдөрдүн абалына 
талдоо» маалыматы130 боюнча инклюзивдик билим берүүнүн бул концепциясы дагы 
эле майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө Конвенциянын талаптарына жооп 
берүү үчүн кайра каралышы керек.

Укуктарды прогрессивдүү ишке ашыруунун абалы 

Кенже курактагы балдарды өнүктүрүү жана билим берүү (КЖБӨ/КЖББ)

Кыргызстанда КЖБӨ/КЖББ программаларынын көбү 3-6 жаш куракты камтыйт. 
Ясли жана бала бакчанын саны көбөйдү, бирок алты айдан үч жашка чейинки ар бир 
онунчу кыргызстандык балдардын бирден азы КЖБӨ/КЖББ мекемелерине барат. 36-
59 ай курагындагы балдардан 39% КЖББ программасына камтылган131. КЖБӨнын ар 
кандай мекемелериндеги 3-4 жаш курагындагы балдардын пайызы132 шаар жеринен 
келген балдардын арасында жогору (76%),  байгерчилиги мындан жогору болгон үй-
бүлөлөрдөн (78%) жана кыздар арасында (75%) түзөт. Майыптуулугу бар балдардын 
көбү мектепке чейинки мекемелерге барышпайт. Анткен менен инклюзивдик билим 
берүү үчүн зарыл көндүмдөрү жок мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин 
педагогдору дайыма эле тийиштүү көңүл бурушпайт. Бирок биринчи класска кирген 
балдардын ар кандай КЖБӨ/КЖББ программасына жалпы кабыл алуу 2015-16-жылдагы 
55,6% дан 2017-18-жылдары 78,9%га өскөн. 

Мектепке чейинки билим алууну жеткиликтүүлүктү кеңейтүү үчүн эрте билим берүүнүн үч 
жаңы формасы киргизилген: жамааттык бала бакчалар , балдарды өнүктүрүү борборлору 
жана мектепке даярдоонун 480 сааттык «Наристе» программасы. Алар мамлекет тарабынан 
каржыланган мектепке чейинки кызмат көрсөтүүлөрдү – салттуу бала бакчаларды 
толуктап турат. «Наристе» – бул 5-7 жаштагы эч кандай КЖББ программаларына 
катышпаган балдарды мектепке даярдоонун универсалдуу программасы,. Балдарды 

130 Кырдаалды талдоо: Кыргызстанда майыптуулугу бар балдар жана өспүрүмдөр. ЮНИСЕФ, Бишкек, 2021.              

131 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитет, БУУнун Балдар фонду / УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 2018.

132 КККИде сабаттуулук-сандык сабаттуулуктун негизинде; физикалык, социалдык-эмоционалдык жана окуу жаатында эсептелген 
КЖБӨ индекси .
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өнүктүрүү борборлорун түзүү эң кенже балдар үчүн КЖББ/КЖБӨ системасын жакшыртуу 
жана 0 жаштан 3 жашка чейинки балдар үчүн КЖББ/КЖБӨдөгү боштуктарын жоюу үчүн 
кийинкиге калтырууга болбогон кадам болуп саналат133. 

БӨБ мектепке чейинки бардык курактагы балдарды, б. а. 0 жаштан 7 жашка чейинки 
балдарды, бирок 0 жаштан 3 жашка чейинки жана 3 жаштан 5 жашка чейинки балдарды 
өз-өзүнчө караган эрте өнүктүрүү боюнча кызматтарды көрсөтөт134.

ЖББ жаңы программасы жана 480 саатка созулган «Наристе» мектепке чейинки 
программалар мектепке даярдыктын деңгээлин жогорулатуунун үстүндө ийгиликтүү 
иштеп жатышат. 2018-жылы 3-4 жаштагы балдардын 72%ы төрт облустун кеминде үчөөндө 
өнүгүү деңгээлине туура келген. Мотордук (кыймыл) жана когнитивдик өнүгүү деңгээли 
90%дан ашуун, ал эми социалдык-эмоционалдык өнүгүү деңгээли 74%ды түздү135. 

Милдеттүү башталгыч жана орто билим берүү

2018-жылы 15 жаштан жогору бойго жеткен 
калктын 100%ы сабаттуу болушкан136. 
Калктын реестриндеги акыркы маалыматтар 
көрсөткөндөй, 15 жаштан жогору калктын 
58%ы жалпы орто билим (1-11-класстар), ал эми 
23%ы ортодон жогору билим алышкан. Кабыл 
алуунун жыйынды коэффициенти милдеттүү 
билим алуунун (башталгыч жана толук эмес 
орто билим) баарына жеткиликтүүлүгүн 
көрсөтүп турат. Башталгыч жана орто 
билим берүүдөгү Кабыл алуунун жыйынды 
коэффициенти 2007-2008-жылдардагы 
88,4%дан 2016-2017-жылдардагы 98,4%га 
чейин өскөн. Балдар менен кыздардын 
ортосунда кабыл алуу көрсөткүчтөрүндө 
айырмачылыктар дээрлик жок. Ошондой 
болсо да облустар боюнча кабыл алуу көрсөткүчтөрү айырмаланат: 2016-2017-жылдары 
эң төмөнкү таза кабыл алуу коэффициенти (73,8%) – Ош облусунда, ал эми эң 
жогорку көрсөткүч – Чүй облусунда (101%) жана Ош шаарында (108%). Билим 
берүүгө камтуунун жана мектепке баруунун жогорку көрсөткүчтөрүнө карабастан, 
билим берүүнүн сапаты көйгөй болуп саналат. 2017-жылы окуучулардын билим 
алуудагы жетишкендиктерин улуттук тандалма баалоонун (ОБЖУТБ) натыйжалары 
окуучулардын 64,9%ынын деңгээли математика боюнча төмөн экендигин көрсөттү. 
Окуу жана түшүнүү жөндөмдөрү боюнча окуучулардын 51,5%ы базалык деңгээлден 
төмөн натыйжа көрсөттү жана 13,5%ы гана жогорку деңгээлге жетишти137. 2020-жылы 

133 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы / Кыргыз Республикасынын Өкмөтү (9.1.6): сайт. URL:  
mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/vneshnyaya-politika/gosudarstvennye-programmy/nacionalnaya-strategiya-razvitiya-kyrgyzskoy-respubli-
ki-na-2018-2040-gody  (сайтка кирүү  датасы: 23.08.2021).

134 «Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 7(1)-берене, 8: сайт. URL: cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/202646/20?cl=ru-ru (сайтка кирүү  датасы: 29.08.2021).

135 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 2018.

136 1999-2020-жылдары Кыргыз Республикасында сабаттуулуктун макротенденциялары: сайт. URL: www.macrotrends.net/countries/
KGZ/kyrgyz-republic/literacy-rate Муну да караңыз: Кыргыз Республикасында билим берүү системасынын натыйжалуугун талдоо / УСК/
Дүйнөлүк банк/DFID. Бишкек, 2020. URL: stat.kg/media/files/e09102a5-3e9e-4819-b572-288a67e861f4.docx  (сайтка кирүү  датасы: 17.08.2021).

137 ОБЖУТБ 8-класстын окуучуларын 4-класстын окуучуларына кошумча баалаган. ОБЖУТБ тандап баалоосу 4-класстагы окуучулардын 
улуттук стандарттарга ылайык билим алуусуна мониторинг жүргүзүү үчүн колдонулат. Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин 
баалоо боюнча эл аралык программа сыяктуу эле, ОБЖУТБ окуучулардын окуганын түшүнүү, математика жана табигый илимдер 
жаатындагы жетишкендиктерин баалайт. Баалоо билим берүүнүн жетишкендиктеринин төрт деңгээлин белгилейт: базалык 
деңгээлден төмөн, базалык деңгээл, базалык деңгээлден жогору жана алдыңкы. Булак: 2017-жылы окуучулардын билим алуудагы 
жетишкендиктерин улуттук тандап баалоо

Милдеттүү билим 
берүүнүн жогорку 
деңгээлине карабастан, 
билим берүүнүн сапаты 
көйгөй болуп саналат. 
2020-жылы башталгыч 
мектептин окуучуларынын 
60%ында минималдуу 
алгылыктуу окуу жана 
эсептөө көндүмдөрү 
болгон эмес.
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7 жаштан 14 жашка чейинки курактагы балдардын болжол менен 50%ы окуунун 
жана эсептөөнүн базалык көндүмдөрүнө ээ болушкан, ал эми башталгыч класстын 
окуучуларынын 60%ы окуунун жана түшүнүүнүн минималдуу алгылыктуу көндүмүнө 
ээ эмес138. Кырдаал жакшырганына карабастан, ОБЖУТБ натыйжалары мурдагыдай эле 
олуттуу географиялык айырманы күбөлөп турат: шаардык райондордогу окуучулар 
айыл жериндеги курбуларына караганда жогорку натыйжаларды көрсөтүшкөн. 
Ошондой эле кыздар окууда жана түшүнүүдө гендердик жактан айырмалангандыгы 
ырасталды – бул айырма 2009-жылдан бери өсүп келе жатат. Ошондой эле окутуу 
тили боюнча ажырым аныкталды: кыргыз жана өзбек тилдеринде окуган мектептерде 
окуучулардын 80%дан ашыгы базалык деңгээлден төмөн натыйжаларды көрсөттү, ал 
эми орус тилинде окуган мектептерде бул көрсөткүч 55%ды түздү. 

5-сүрөт. 4-класстагы окуучулардын окуудагы жана түшүнүүдөгү жетишкендиктери, 
ОБЖУТБ натыйжалары 

Булак. ОБЖУТБ 2017

Билим берүүгө катышуу
Жыл сайын акыркы он жылдын ичинде 4000ге жакын бала мектепке барбай баштаган. 
2020-жылы мектеп жашындагы балдардын болжол менен бир %ы139 мектепке барган 
эмес140. Мектепке барбагандардын улуттук көрсөткүчү төмөндөп жатат деп эсептелет, 
бирок маалыматтар бири-бирине дал келбегенин дезагрегацияланган маалыматтар 
көрсөтүп турат141.
Мектепке барбаган балдардын көпчүлүгү Ош облусунун айыл жерлеринде, ал эми 
эң азы Бишкек жана Ош шаарларында катталган. Мектепке барбаган балдардын 

138 Кыргыз Республикасында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн саламаттыгы жана жыргалчылыгы жаатындагы кырдаалды талдоо / 
ЮНИСЕФ, Sick Kids глобалдык балдар саламаттыгы борбору, Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду. Бишкек, 2020.

139 Билим берүү: ачык маалыматтар / Улуттук статистика комитети, УСК 2021: сайт. URL: www.stat.kg/ru/opendata/category/9/ (сайтка 
кирүү  датасы: 27.08.2021).

140 Бул төмөн баа деп эсептелет, анткени билим берүүнү башкаруу тутумунда канча бала катары менен 30 күндөн ашык мектепке 
келбегени жөнүндө маалымат жок болгондуктан, эл аралык аныктама боюнча бала мектепке барган эмес деп эсептелет.

141 Билим берүү: ачык маалыматтар / Улуттук статистика комитети, УСК 2021: сайт. URL: www.stat.kg/ru/opendata/category/9/ (сайтка 
кирүү  датасы: 27.08.2021).
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эң чоң тобу (мектепке барбаган балдардын 
50%ы) майыптуулугу бар балдар. Мындан 
тышкары, майыптуулугу бар балдар билим 
берүү чөйрөсүндө көп учурда сегрегацияга 
кабылышат. Балага кадимки мектепке толук же 
жарым-жартылай кирүүгө уруксат берилсе да, 
ага баруу кооптуу жана өзүнөн өзү токтошу 
мүмкүн. Үйдө окуган майыптуулугу бар балдар 
кээде жалпы билим берүүчү мектептеги 20-33 
саатка салыштырмалуу жумасына бир жарым 
саат гана билим алышат. Майыптуулугу бар 
балдардын 40%га жакыны гана билим берүү процессине катышат142.
  

Милдеттүү түрдө толук орто жана жогорку билим берүү

Орто мектептин жогорку класстарына кабыл алуу көрсөткүчтөрү бир топ төмөн: 
мектеп жашындагы калктын болжол менен 45%ы 10-11-класстарга кирген эмес. Орто 
мектептин жогорку класстарына кабыл алуудагы гендердик айырма кыздар тарапта: 
2016/17-окуу жылында эркек балдардын 50%ына салыштырмалуу кыздарды кабыл 
алуунун деңгээли 60%ды түзөт143. Орто мектептин жогорку класстарынын сабактарга 
катышуусунун таза көрсөткүчү кыргыз улутундагы балдарга салыштырмалуу 
өзбек (60%) жана башка улуттагы (63%) балдардын арасында кыйла төмөн (93%)144. 
Шаарларда жашаган балдар айыл жеринде жашаган балдарга караганда орто 
мектептин жогорку класстарына өтүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк алышат. Жаштардын 
билим алуу мүмкүнчүлүктөрүндө социалдык-экономикалык абал дагы чоң роль 
ойнойт: квинтилдеги эң жогорку бакубаттуулукта жашаган өспүрүмдөрдүн көбү 
квинтилдеги эң төмөнкү бакубаттуулукта жашаган өспүрүмдөргө караганда орто 
билим берүүнүн толук курсун аякташат145. 

Сапаттуу университеттик, кесиптик жана 
кесиптик-техникалык билим берүү жаштардын 
чоң турмушта туруктуу жумушка өтүшү 
үчүн зарыл. Азыркы учурда Кыргызстан 
жогорку билим инсандын керектөөлөрүн 
канааттандыруу үчүн жалпы, орто жана 
жогорку кесиптик билим берүүнү камсыз 
кылат жана өлкөдө бакалаврларды, адистерди 
жана магистрлерди чыгарат. Кесиптик 
жогорку билим берүү программалары 51 жогорку окуу жайда ишке ашырылууда, 
алардын көпчүлүгү Бишкекте жайгашкан146. 2017/18-окуу жылында жогорку окуу 
жайларында 138 695 студент катталган147. Жогорку билим берүү менен камтуунун 

142 Инклюзияны талап кылуу. Кыргызстанда майыптыгы бар балдар үчүн институтташтыруу жана билим берүү жолундагы тоскоолдуктар 
/ Human Rights Watch, HRW. Бишкек, 2020.

143 Кыргыз Республикасы: 2007-2017-жылдары билим берүү секторуна талдоо. Билим берүүнү жакшыртуу боюнча өкмөт үчүн 
стратегиялык чечим / ЮНИСЕФ. Бишкек, 2019.

144 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чыгымдарына сереп: Адам капиталын түзүү үчүн кыйла натыйжалуу чыгымдар / Дүйнөлүк 
банк. Бишкек, 2021.

145 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018.

146 Чокушева жана Сирмбард, Жогорку билим берүү системасына сереп / ЕС. Бишкек, 2017.

147 Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим / Улуттук статистика комитети, Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду, УСК/
ЮНИСЕФ. Бишкек, 2018.

Орто мектептин жогорку 
классына кабыл алуунун 
төмөн деңгээли – мектеп 
жашындагы балдардын 
55 %ы

Акыркы он жылда 
4000ге жакын бала жыл 
сайын мектепке барбай 
баштаган. Мектепке 
барбаган балдардын эң 
чоң тобу майыптуулугу 
бар балдар болуп 
эсептелет.
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жалпы коэффициенти 2009-жылы 44,4%дан 2018-жылы 41,3%га чейин төмөндөгөн. 
Төмөндөө тенденциясы эки жыныста тең байкалган148. Көптөгөн студенттер сырттан 
аралыктан окутуу программалары боюнча билим алышат.

Балдардын билим алуусунун жана өнүгүүсүнүн начарлашынын себептери

Жеке адамдын деңгээлиндеги түздөн-түз себептер  
Балдар мектепке барбаса же аны таштап салса, бул көбүнчө баланын башка жакка, 
мисалы үй-бүлөлүк себептер боюнча (эркек балдар – 24,9%, кыздар – 22,7%) же 
жумушта (эркек балдар – 6,7%, кыздар – 10,1%) керек болушу менен байланыштуу149. 
Өлкөдө 2500 окуучу окуган тогуз кечки мектеп бар. Мындан тышкары, 4500 окуучу 
42 орто окуу жайында окушат, анда 183 кечки класс же аралыктан окутуу бар. Балдар 
мектепке баруудан пайда көрбөсө, мектепке баруу актуалдуу эмес болуп калышы 
мүмкүн. КККИ 2018-жылдагы маалыматтары боюнча, учурда мектепке барган бардык 
үй чарбаларындагы 5-24 жашка чейинки балдардын жана жаштардын 1,2%ы гана окуу 
акысын төлөөгө колдоо алышат150. Мектепке барбоонун негизги себептеринин бири-
окуу материалдарынын жоктугу. Мектепке келбеген окуучулардын болжол менен 
7,9%ы тийиштүү материалдарды алуу кыйынчылыгынан улам мектепке келген эмес151.  

Билим берүү тутумунун деңгээлиндеги негизги себептер

Билим берүү системасынын бардык деңгээлдеринде сапатты жогорулатуу 
артыкчылыктуу багыт болуп саналат. КЖБӨ/КЖББ чөйрөсүндө жеткиликтүүлүктүн 
кеңейиши сапатка зыян келтирилген. КЖББнын көптөгөн мекемелери, айрыкча 
шаардык райондордо мүмкүн болушунча иштешет. Мекемелердин тармагын 
кеңейтүү КЖББ мекемелеринин 8,5%ын башкарган жеке сектордун аркасында мүмкүн 
болду. Бирок алардын дээрлик жарымы лицензиясыз иштешет152. Ошондой болсо 
да инфратүзүмү жана кызмат көрсөтүү стандарттары орнотулганына карабастан, 
мектепке чейинки жаңы мекемелерди (мамлекеттик жана жеке менчик) куруу бир 
топ катуу көзөмөлдү, жөнгө салууну жана сапатты камсыз кылууну талап кылат. 
Мындан тышкары, айрым балдарга мониторинг жүргүзүү тутуму жок, бул окуу 
стандарттарын сактоону кыйындатат. Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу 
жана материалдык-техникалык базасын кеңейтүү стратегиялык багыттуулукту талап 
кылат. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу окуу программасындагы 
өзгөрүүлөргө дал келбейт, бул өз кезегинде окуу китептерин өндүрүү жана 
жайылтуу менен дайыма эле шайкеш келе бербейт. Мугалимдердин жана окуу 
материалдарынын жетишсиздиги байкалууда. Кыргызстандагы көпчүлүк мектептер 
ашыкча толуу кризисине туш болушууда. Окуучулар менен мугалимдердин катышы 
2018-жылы Борбордук Азия региону боюнча орточо деңгээлден жогору болгон153. 

148 Кыргыз Республикасы: ачык маалыматтар: URL: data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic?view=chart (сайтка кирүү  датасы: 
25.08.2021).

149 Билим берүү: ачык маалыматтар / Улуттук статистика комитети, УСК 2021: сайт.  URL: www.stat.kg/en/opendata/ (сайтка кирүү  датасы: 
27.08.2021).

150 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018.

151 Билим берүү: ачык маалыматтар / Улуттук статистика комитети, УСК 2021: сайт.  URL: www.stat.kg/en/opendata/ (сайтка кирүү  датасы: 
27.08.2021).

152 Кыргыз Республикасы: 2007-2017-жылдары билим берүү секторуна талдоо. Билим берүүнү жакшыртуу боюнча өкмөт үчүн 
стратегиялык чечим / Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду, ЮНИСЕФ. Бишкек, 2019 

153 Ачык маалыматтар: Кыргыз Республикасы: сайт. URL: https://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic?view=chart (сайтка кирүү  
датасы: 29.08.2021).
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Калктын саны басымдуу болгондуктан, мектептердин 72%ы – эки сменада, дагы 3%ы 
үч сменада иштейт. Бир нече сменада иштеген мектептердин мындай жогорку%ы окуу 
убактысын жана мейкиндигин окуу программасында каралган минималдуу деңгээлге 
чейин чектейт. Төмөн эмгек акы мугалимдердин эмгегин баалоону төмөндөтөт жана 
орто мектепте иштеген квалификациялуу эмес мугалимдердин көбөйүшүнө алып 
келет154. Мыйзам мектепте балдарга карата зомбулукка тыюу салганына карабастан, 
изилдөө зордук-зомбулуктун жогорулагандыгын көрсөтүүдө155. Жогорку класстардын 
окуучуларынын 0,5%ы жана орто мектеп окуучуларынын 0,8% гана өз мектептеринде 
мугалимдердин туура эмес жүрүм-турумуна туш болушкан эмес жана мугалимдердин 
физикалык жана психологиялык зомбулугу норма деп аталган156. Баланын билим 
алуусуна жана өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө үндөгөн системалар майыптуулугу 
бар балдардын билим алууга жеткиликтүүлүгүнө тоскоолдук жаратышы мүмкүн. 
Психологиялык-медициналык-педагогикалык консилиум жана Медициналык-
социалдык эксперттик комиссия тарабынан жүргүзүлүүчү балдардын иштешин 
баалоого Эл аралык классификацияны киргизүүдө кечигүү байкалууда. Жалпы 
билим берүүчү мектепте балдарга кандай колдоо керек болушу мүмкүн экендигин 
аныктоого жардам берүүнүн ордуна мындай баалоо көбүнчө баланын жалпы билим 
берүү мектебине кирүүсүнө тоскоол болот157. Жакында жүргүзүлгөн изилдөө (2020) 
муктаждыгы бар балдарды аныктоого багытталган эрте аныктоо жана эрте кийлигишүү 
процесси, эгерде бар болсо, өзгөчө ведомстволордун ортосунда бөлүнгөн, атайын 
экспертиза жүргүзүүнү караштырбайт жана ата-энелердин, тарбиячылардын жана 
алардын айлана-чөйрөсүнүн катышуусуна эсептелген эмес.  

3.5. Зомбулуктан, эксплуатациядан, катаал мамиледен жана 
этиятсыздыктан коргоо чөйрөсүнө болгон укук

Серептик маалымат 
Балдар жөнүндө кодекс балдарды коргоо саясаты жана практикасы үчүн укуктук негиз 
болуп саналат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги балдарды 
коргоо кызматтарын көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн алдыңкы мамлекеттик мекеме 
болуп саналат. 2012-жылдагы Балдар жөнүндө кодекстин көрүнүшү (парламент 
тарабынан кайра каралып чыккан жана жактырылган жана 2021-жылы Президенттин 
кол коюусу күтүлүп жаткан) балдар интернаттык мекемелерин ырааттуу жок кылуу, 
үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтүүнү күчөтүү жана жергиликтүү деңгээлде социалдык 
кызматтардын персоналын өнүктүрүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө 137 интернаттык 
мекемелердин 10у жабылды, бирок кийин кайрадан ачылды, ошол эле учурда 
интернаттык мекемелердин жалпы саны өсүүдө. 2014-2018-жылдарга карата Кыргыз 
Республикасында балдар үчүн юстицияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа 
балдарга карата жакшы мамиле кылган юстицияны өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн.  Ал көп 
деңгээлдүү окутуу аркылуу балдар үчүн натыйжалуу юстиция тутумун моделдөөнү 
киргизүүнү, балдарга ыңгайлуу жолөжоболорду түзүүнү ж.б. камтыйт. “Пробация 
жөнүндө” Мыйзамы менен кылмыш же айып кылган пробациянын кардарларын, 
анын ичинде балдарды, түзөтүү жана кайра социалдаштыруу үчүн коомдон 

154 Ошол жерде.

155 Кыргызстандын мектептеринде зомбулуктун жайылышын жана динамикасын изилдөө боюнча отчёт / Бириккен Улуттар Уюмунун 
Балдар фонду / ЮНИСЕФ. Бишкек, 2011.

156 Кыргызстандын мектептеринде зомбулуктун жайылышын жана динамикасын изилдөө боюнча отчёт / Бириккен Улуттар Уюмунун 
Балдар фонду / ЮНИСЕФ. Бишкек, 2011.

157 Инклюзияны талап кылуу. Кыргызстанда майыптыгы бар балдар үчүн институтташтыруу жана билим берүү жолундагы тоскоолдуктар 
/Human Rights Watch . Бишкек, 2020.
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изоляциялоо менен байланышпаган кылмыш жазаларын аткаруу үчүн пробация 
кызматы институтташтырылган. Эмгек инспекторлору Эмгек кодексинин сакталышын 
жана балдарга берилген коргоону камсыз кылышат, мисалы, ушул Кодекске ылайык 
жумушка орношуу үчүн минималдуу курак. 

Укуктарды ырааттуу ишке ашыруудагы иштин абалы

Балдарга жана аялдарга карата зомбулук

2010-жылдагы балдарга карата зомбулук 
жөнүндө улуттук изилдөөнүн маалыматтары 
боюнча жана КККИге ылайык158 
Кыргызстандагы бардык балдардын 3/4 бөлүгү 
зомбулуктун тигил же бул түрүнө дуушар 
болушат. КККИ-2018 маалыматы боюнча, 
балдардын 70% психологиялык агрессияны 
башынан өткөрүшкөн, 47,5% күч колдонулган 
жазага, 5,4% катуу күч колдонулган жазага 
тартылышкан159. Тартипти сактоонун зордук-
зомбулук ыкмаларына туш болгон балдардын 
үлүү жашы боюнча көбөйүүдө. 2019-жылдын 
алгачкы беш айында 1103 учур катталып, 
2018-жылы ушул мезгилине караганда 70,4%га көп (647). 2018-жылы эле сотто 
каралып жаткан балдарга карата жасалган кылмыш иштеринин болжол менен 50%ы 
гана айыптоо өкүмү менен аяктаган, бул балдарга каршы кылмыштар үчүн жазасыз 
калуунун олуттуу деңгээлин көрсөтөт. Балдарга карата сексуалдык зомбулук катталган 
учурлардын саны: 2018-жылы балдарга карата 138 сексуалдык кылмыш 2019-жылы 
236 учурга чейин160 көбөйдү.

КККИ-2018 аялдардын 30,3%ы сабоону алгылыктуу деп эсептээрин көрсөттү, бирок 
15-19 жаштагы жаш аялдар арасында кабыл алуу деңгээли төмөн болгон. Аялдардын 
25%ы айрым жагдайларда күйөөсү аялын сабоого укуктуу деп эсептешет161. 
Үй-бүлөдөгү зомбулуктун жайылышы кылмыш статистикасы жана кризистик 
борборлордун маалыматтары менен да тастыкталды. Үй-бүлөдөгү зомбулуктун 
катталган учурларынын саны: 2013-жылы 2542 учурдан тартып 2020-жылы 9 025 учурга 
чейин жыл сайын көбөйүүдө. Бул арыз берүү тенденциясынын өсүп жаткандыгын 
чагылдырышы мүмкүн, ошол эле учурда зордук-зомбулук фактыларынын 
көбөйгөндүгүн да көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, ведомстволор 2020-жылдын биринчи 
чейрегинде мурунку жылдын ушул эле чейрегине салыштырмалуу COVID-19 
чектөөлөрүнө байланыштуу үй-бүлөдөгү зомбулук учурлары 65% га көбөйгөнүн 
билдирди162.

158 Харр Р. Кыргыз Республикасында үй-бүлөдө балага катаал мамиле жасоо жана ага көңүл бурбоо / ЮНИСЕФ. Бишкек, 2010 / R. Harr 
(2010). Child abuse and neglect.

159 Физикалык зомбулукка баланын колуна/бутуна түртүү, согуу же чабуу, жамбашына же денесинин башка бөлүктөрүнө катуу нерсе 
менен уруу, жылаңач колу менен жамбашына чабуу же уруу, бетине, башына же кулагына уруу же чабуу, ошондой эле бир нече жолу 
катуу уруу же сабоо кирет. Оор физикалык жазага баланын бетине, башына же кулагына уруу же чабуу, ошондой эле баланы бир нече 
жолу катуу уруу же сабоо кирет.

160 2018-жылы жашы жете электердин арасында кылмыштуулукка, ошондой эле балдарга карата зордук-зомбулукка сереп / Башкы 
прокуратура. Бишкек, 2019.

161 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018.

162 Кыргызстанда үй-бүлө зомбулугу фактылары 65 %га көбөйдү / Маалымат агенттиги https://24.kg 2020-жылдын 22-апрели.

Кыргызстанда балдар 
¾ жакыны зордук-
зомбулуктун тигил же бул 
түрүнө дуушар болууда 
жана балдарга карата 
катталган кылмыштардын 
саны өсүүдө. Үй-бүлөдөгү 
зомбулук фактыларынын 
саны өсүүдө
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Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар

Кыргызстандагы көптөгөн балдар 
ата-энелеринин миграциясынан же 
жакырчылыктан, майыптыктан интернаттарга 
жана мектеп-интернаттарга жайгаштыруудан, 
үй-бүлөнүн аялуулугунан же билим алуунун 
жеткиликтүүлүгүнөн улам үй-бүлөнүн 
камкордугунан ажыраган. КККИ-2018 
тастыктагандай, учурда болжол менен 99 000 
баланын эки ата-энеси тең чет өлкөдө жашайт 
жана 277 000 баланын жок дегенде бир ата-
энеси чет өлкөдө жашайт163. 

2014-жылы 0-17 жаштагы балдардын 11%дан ашыгында жок эле дегенде бир 
биологиялык ата-энеси чет өлкөдө жашап келген, ал эми ошол эле курактагы балдардын 
5%ынын эки ата-энеси тең чет өлкөдө эмгек мигранты болгон. 2018-жылы бул көрсөткүч 
жок дегенде бир ата-энеси чет өлкөдө жашаган балдар 12%га чейин, ал эми эки ата-
энеси тең эмгек мигранттары болгон балдар 4,3%га чейин көбөйгөн. Жалпысынан, 
КККИнин маалыматтары боюнча (2018-жылы үчүн) 18 жашка чейинки балдардын 
19,6%ында жок дегенде бир ата-энеси өлкөнүн ичинде жана сыртында миграцияда 
болгон, ал эми 8% ата-энеси экөө тең миграцияда (ички жана тышкы). болгон. 2020-
жылы COVID-19 пандемиясына чейин 10 868 бала мекемелерде, анын ичинде мектеп  
интернаттарында, элита мектептеринде жана ата-энесинин камкордугусуз калган 
балдар үчүн интернаттарда болгон164. Балдар мекемелерине эркек балдарды эмес, 
кыздарды көбүрөөк жайгаштырышат. Мекемелердеги 4000 бала аялуу деп эсептелет 
жана алардын 2485и майып. COVID-19 
пандемиясы учурунда мекемелерде жашаган 
көптөгөн балдар үй-бүлөлөрүнө кайтып 
келишкен, бирок 1491 бала (анын ичинде 706 
майып бала) мекемелерде калган. COVID-19 
пандемиясына байланыштуу үйгө жиберилген 
канча бала мекемелерге кайтып келгендиги 
жөнүндө маалымат жок. 2020-жылы 2210 бала 
альтернативдик үй-бүлөгө жайгаштырылган, 
анын ичинде 810 бала убактылуу камкордукка 
алынган, 761 бала соттун чечими менен 
камкордукка алынган, 72 бала камкордукка 
алынган жана 567 бала ички асырап алуу 
жолу менен же биологиялык үй-бүлөнүн 
жоктугунан кабыл алынган165. Канча баланын 
туугандары же башка камкорчулары менен 
жашагандыгы жөнүндө маалымат жок.

Балдар үчүн юстиция 
Жыл сайын миңдеген балдар сот адилеттиги тутуму менен байланышта болушат. 2017-
жылы мыйзам менен конфликт болгон балдардын 5,3% эле (1081) жашы жете элек 
кылмышкерлер катары эсепке алынган жана балдардын 0,1% гана (193) кылмыш үчүн 

163 Кыргызстанда ата-энелеринин камкордугусуз калган мигранттардын балдары. Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөөнүн 
маалыматтарын талдоо / Улуттук статистика комитети, Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду, УСК/ЮНИСЕФ. Бишкек, 2020.

164 Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматтар базасы, 2020.

165 Маалыматтар 2020-жылдагы абал боюнча келтирилди / Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматтар базасы.

Көпчүлүк балдарга ата-
энесинин камкордугу 
жетишпейт: 99 000 баланын 
ата-энесинин экөө тең 
чет өлкөдө жашашат, 277 
000 баланын жок дегенде 
бир ата-энеси чет өлкөдө 
жашайт, ал эми 10,868 бала 
балдар мекемелерине 
жайгаштырылган жана ал 
жерде жашайт. Алардын 
4000и аялуу балдар деп 
эсептелет.

“Кыргызстандагы 
балдардын көйгөйлөрүнүн 
көбү ата-энелеринин 
эмгек мигранттары болуп 
кетишинен улам чыгууда, 
анткени алар Кыргызстанда 
жакшы акы төлөнүүчү 
жумуш таба алышпайт”.
Маектешкен кыз 7 жашта
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соттолгон166. Укук бузуулар үчүн жашы жете электердин иштери боюнча инспекция 
тарабынан учетко алынган балдардын саны 2017-жылдагы 20 309 баладан 2019-жылы 
13 694 балага чейин кыскарган. Алардын ичинен аз гана%ы сот тутуму аркылуу 
өткөн. Ошентип, укук коргоо органдары ювеналдык юстиция тутумундагы башка 
ведомстволорго же кесиптерге караганда балдар менен кыйла көбүрөөк байланышта 
болушат. Тутумга кирүүнүн бул чекити социалдык кызматтарга жолдомо берүү 
мүмкүнчүлүк берет жана балдар үчүн көйгөйлөрдүн эскалациясына жол бербөө үчүн 
колдонулган балдарга ыңгайлуу жол-жоболорду талап кылат. Полиция участогунда 
жана алдын ала камоо камерасында укук коргоо органдары бала менен болгон 
байланышта абалды жакшыртуу зарыл. Сурамжылоо жүргүзүлгөн балдардын 25%ы 
гана милиция участогунда жүргөндө өздөрүн коопсуз сезишкенин билдиришсе, 68%ы 
милиция кызматкерлери тарабынан аларга жаман мамиле жасалганын же кордолгонун 
айтышкан. Бирок учурда балдар катышкан ар кандай кылмыш, жарандык жана 
административдик процесстерде акысыз юридикалык жардам алуу мүмкүнчүлүгү бар: 
482 адвокат акысыз юридикалык жардам көрсөтүү реестрине киргизилген, алардын 
477си балдарга ыңгайлуу юридикалык жардам көрсөтүү ыкмалары боюнча окутулган 
жана алардын жарымы азыр балдарга акысыз юридикалык жардам реестринде турат.

Жашы жете электердин никеси жана зыяндуу тажрыйбалар
Жашы жете электердин никеси жайылган 
көрүнүш болуп эсептелет. Мыйзамдуу никеде 
турган 20-24 жаштагы жаш аялдардын 13%ы 
18 жашка чейин никеге турушкан. Катталбаган 
ырым-жырымдардын натыйжасында мындай 
никеге турган аялдардын санын так эсептөө 
кыйын. КККИ-2018 баалоосу боюнча, 15-19 
жаштагы 11 өспүрүм кыздардын бири өзүнөн 
он жаш улуу кишиге турмушка чыккан. 
Үйлөнүү максатында аялдарды уурдоо («кыз 
ала качуу» деп да аталат) жашы жете электердин никеге турушуна өбөлгө болууда. 
Социалдык кысымдан жана стигмадан улам уурдалган кыздар уурдаган кишиге 
турмушка чыгууга аргасыз болушат. Үй-бүлөдөгү жана коомдогу аялдын ролу жана 
статусу менен байланышкан социалдык ченемдер  никеге туруу максатында аялдарды 
уурдоо практикасын сактоого өбөлгө түзүүдө.    

Балдар эмгеги
Балдар эмгегинин көйгөйүн чечүү боюнча демилгелерге карабастан, балдар эмгеги 
менен байланыштуу абалы начарлап, КККИ-2018 маалыматы боюнча167, балдардын 
26,7%ы (эркек 33,6% бала жана 19% кыз) иштешет. Айыл жериндеги балдар шаардагы 
балдарга караганда эки эсе көп эмгекке тартылышат. Бакубаттуулук индекси боюнча 
жакыр квинтилдин балдары эң бай квинтилдин балдарына караганда балдар эмгегине 
беш эсе көп тартылат (6,1%га салыштырмалуу 32,1%). Облустар боюнча бөлүштүрүү 
көрсөткөндөй, балдар эмгегинин эң жогорку деңгээли Нарын облусунда (40,5%), ал 
эми эң төмөн деңгээли Бишкек (7,3%) жана Ош шаарларында (6,1%).

166 Өлкө жөнүндө TransMonEE маалыматтары: 1989-2015-жж. Кыргызстан, 2020-жылдын 31-декабрында жаңыланган: сайт. URL:  http://
transmonee.org/country/kyrgyzstan/

167 Балдар эмгегинин төмөнкү аныктамасынын негизинде:
5 жаштан 11 жашка чейин: 1 сааттан кем эмес экономикалык иш, жумасына 28 саат үй чарбасында акы төлөнбөгөн кызмат көрсөтүү же 
кооптуу эмгек шарттары.
12 жаштан 14 жашка чейин: кеминде 14 саат экономикалык иш, жумасына 28 саат үй чарбасында акы төлөнбөгөн кызмат же кооптуу 
эмгек шарттары.
15 жаштан 17 жашка чейин: жумасына 43 сааттан кем эмес экономикалык жумуштар же үй чарбаларында акы төлөнбөгөн кызматтар же 
кооптуу эмгек шарттары.
Экономикалык иш-аракеттерге үй чарбасынын мүчөсү болбогон адамга акы төлөнүүчү же акы төлөнбөгөн жумуш, үй-бүлөлүк фермада 
же бизнесте иштөө кирет. Үй жумуштарына тамак бышыруу, тазалоо же балдарды кароо, отун чогултуу же суу алуу сыяктуу иштин 
түрлөрү кирет.

Жашы жете электердин 
никеси жайылган: 20-24 
жаштагы жаш аялдардын 
болжол менен 13%ы 18 
жашка чейин турмушка 
чыккан.
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6-сүрөт. Эмгектенген 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын ишинин түрлөрү жана 
курагы боюнча%ы. 

Булак. КККИ-2018. 

Ошондой эле кооптуу эмгек менен алектенген 
бардык курактагы балдардын үлүшү жогору. 
5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын 12%ы 
кооптуу жумуштарда иштешет. Кооптуу эмгек 
шарттары жаш курагына жараша көбөйөт: 
5 жаштан 11 жашка чейинки балдардын 
алты%ы, 12 жаштан 14 жашка чейин 17%ы 
жана 15 жаштан 17 жашка чейин 26%ы. Жакыр 
квинтилде кооптуу шарттарда шаарлардагы 
балдардын 12%ы жана айыл жерлериндеги балдардын 15,2%ы иштешет. Эркек 
балдар (16,1%) кооптуу эмгек шарттарында кыздарга караганда (6,8%) көп кездешет. 
Балдардын үчтөн биринен көбү (38,4%ы) окуу менен жумушту айкалыштырууга 
аргасыз болушат. Мындан тышкары, акыркы баалоо168 көрсөткөндөй, Кыргызстандагы 
5-14 жаштагы айрым балдар балдар эмгегинин эң начар формаларына, анын 
ичинде коммерциялык максаттарда сексуалдык эксплуатацияга тартылганын, кээде 
адамдарды сатуу менен байланышканын көрсөттү.  

Балдарды коргоо жаатында тобокелдиктердин жана тенденциялардын себептери  

Жеке адамдын деңгээлиндеги түздөн-түз себептер  

Балдарга келтирилген зыянды жалпы кабыл алуу жана түшүнбөө зыяндуу тажрыйбанын 
курмандыгы болгон же зомбулукка кабылган балдарды жана аялдарды кеч аныктоого 
жана колдоонун жетишсиздигине алып келет. Балдар жана аялдар көбүнчө бул 
тажрыйбаларды жана зомбулукту жашоо образы катары кабыл алышат. Жашы жете 
электердин никесине, балдардын эмгегине жана мажбурлап никеге турууга жол 
берилип келет, ошондуктан макулдук менен макул эместиктин чеги бүдөмүк. Никеге 
туруу максатында аялдарды уурдоого мыйзамдуу тыюу салынганына карабастан, бул 
тажрыйбанын социалдык легитимациясы сейрек сотто кароого алып келди.  

168 Балдар эмгегинин эң начар формалары жөнүндө корутундулар - Кыргыз Республикасы / АКШнын Эмгек министрлиги, 2019: сайт. 
URL:  https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/Kyrgyz-Republic.pdf (сайтка кирүү  датасы: 07.09.2021).

Бардык балдардын дээрлик 
26,7%ы эмгекке тартылган 
жана алардын көпчүлүгү 
кооптуу балдар эмгеги менен 
алектенет.
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Балдарды коргоо тутумунун деңгээлиндеги негизги себептер 

Балдарды коргоо тутуму көптөгөн кызыкдар тараптарды камтыйт, бул татаал жана 
улуттук деңгээлде, ошондой эле райондук жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын деңгээлинде координациялоого кыйын болуп эсептелет. Бул ролдогу 
жана милдеттердеги кайталоого, башкаруунун белгисиздикке жана балдардын 
кызыкчылыгы үчүн аракет кыла албай калуу мүмкүндүгүнө алып келет. Мындан 
тышкары, үй-бүлөлөрдү жана балдарды алардын коомунда колдой турган, үй-
бүлөдөгү бакубатсыздыкка же зомбулукка кийлигише турган жана балдардын үй-
бүлөдөн бөлүнүп кетишине жол бербеген жамааттык деңгээлдеги кызмат көрсөтүүлөр 
жай өнүгүп жатат. Кызмат көрсөтүүлөрдүн артыкчылыгы жөнүндө улуттук келишим 
жок, мындай кызмат көрсөтүүлөр үчүн стандарттар жок жана мындай кызматтарды 
жамааттык деңгээлде түзүү үчүн мамлекеттик инвестициялоодо жетекчиликке 
алынуучу стандарттык чыгымдар жок. Жамааттык деңгээлдеги иштер менен Балдар 
жөнүндө кодекс менен жөнгө салынуучу расмий мыйзам чыгаруу системасынын  
ортосундагы байланыш бекем эмес. Балдарды коргоо боюнча адистер үчүн кызматтык 
нускамалар бүдөмүк бойдон калууда, аларда Балдар жөнүндө кодекске байланыштуу 
натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрү жок. Балдарды коргоо боюнча адистердин 
кесипкөйлүгү же адистештирүү бир аз артта калды, ал эми кесиптик көзөмөл жана 
насаатчылык тутуму жок169. 2019-жылы социалдык иш боюнча кызмат көрсөтүүлөргө 
Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин бюджетинин бардыгы 
болуп 0,3%ы бөлүнгөн170. Жергиликтүү деңгээлде үй-бүлөнү жана балдарды колдоо 
кызматтарын өнүктүрүүнү пландоо муктаждыктарга дал келиши керек. Жергиликтүү 
бийликтин органдарына бул программаларды жергиликтүү кирешелердин эсебинен 
каржылоо үчүн каражат жетишсиз, ошондуктан борборлоштурулган каражаттар 
бюджеттин өсүшүн толуктоого тийиш. 2019-жылдын январь айында өкмөт эмгек 
инспекциясы тарабынан билдирбестен текшерүүлөргө мораторий киргизген, 
ошондуктан текшерүүлөр расмий даттанууга жооп катары гана жүргүзүлүшү 
мүмкүн. Бул иш жүзүндө балдар эмгегине байланыштуу мыйзам бузууларды 
аныктоо жана куугунтуктоо үчүн институционалдык потенциалды төмөндөттү. Эмгек 
инспекторлорунун саны балдар эмгеги жөнүндө мыйзамдардын аткарылышын 
камсыз кылуу жана балдар эмгегинин деңгээли жогору болгон жерлерге мониторинг 
жүргүзүү үчүн жетишсиз. Мындан тышкары, балдар эмгегине каршы күрөшүү 
боюнча социалдык программалардын көлөмү көйгөйдүн көлөмүн толук чечүү үчүн 
жетишсиз. Мындан тышкары, балдарды балдар эмгегинен коргоо боюнча мыйзамдык 
жоболор жетишсиз. Балдарды коргоо, мисалы, Эмгек кодексинде минималдуу эмгек 
курагы 15 жаш болсо дагы, бул кодекстин жоболору келишимсиз иштеген балдарга 
жайылтылбайт. Мындан тышкары, жоболор 14 жаштан 15 жашка чейинки балдарга 
уруксат берилген «жеңил эмгекти» аныктабайт.171

169 Норденмарк Северинссон, А. Стратегиялык пландоо: Кыргызстанда балдарды багуу жана социалдык коргоо системасын 
реформалоо үчүн стратегиялык пландоого карата ыкмаларды талдоо. 2016:

170 Сопукеева Ж. Кыргыз Республикасынын бюджетинин жыйындысы / ЮНИСЕФ. Бишкек, 2020.

171 Балдар эмгегинин эң начар формалары жөнүндө корутундулар - Кыргыз Республикасы / АКШнын Эмгек министрлиги, 2019: сайт. 
URL: https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/Kyrgyz-Republic.pdf (сайтка кирүү  датасы: 07.09.2021).
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3.6. Катышуу укугу, жарандык укуктар жана эркиндиктер

Серептик маалымат 

Укуктарды ырааттуу ишке ашыруудагы иштин абалы

Туулгандыгын каттоо жана документтерди тариздөө

Кыргызстан он жыл мурда жарандык 
абалдын актыларын каттоонун комплекстүү 
системасына инвестиция салган172 жана учурда 
5 жашка чейинки балдардын төрөлүүсүн каттоо 
деңгээли 98,9%ды түзөт (эркек балдар үчүн 
99,5% жана кыздар үчүн 98,4%). Баткен жана 
Ысык-Көл облустарында каттоонун 100%дык 
деңгээли, ал эми Жалал-Абад, Нарын, Ош, 
Талас облустарында жана Бишкек шаарында 
99% катталган. Эң төмөнкү көрсөткүчтөр – Чүй 
облусунда 96,8% жана Ош шаарында 97,5%. 
Мындай жогорку көрсөткүчтөр социалдык 
интеграцияга жана балдардын башка укуктарга 
жетүүсүнө өбөлгө түзөт. Дээрлик бардык балдар беш жашта катталганы менен, 12 айга 
чейинки курактагы балдардын 96,9%ы гана катталган. Ата-энеси расмий каттоосу же 
документтери жок качкындардын же мигранттардын балдарын каттоодон баш тартуу 
бул балдардын жарандыгынын жоктугуна алып келет, бул мектепке бара баштаганда 
кызматтарга жеткиликтүүлүктү төмөндөтөт.

Балдар менен өспүрүмдөрдүн катышуусу жана пикирин билдирүүнүн эркиндиги
Балдар коомдук жашоого аз тартылган. «Жаштар саясаты жөнүндө» Мыйзамда 
жаштар алардын жашоосуна таасир этүүчү чечимдерге катышууга укуктуу деп 
айтылганы менен, саясатты иштеп чыгууда «жогорудан төмөнгө» деген мамиле 
жана жаштар менен өспүрүмдөрдүн салымынын жоктугу дагы деле жайылган. Бирок 
акыркы жылдары өкмөт мектептерде, ооруканаларда жана мекемелерде балдардын 
даттануу берүү механизмдерине каражат жумшап жатат. Ошондой эле бул иш-чаралар 
негизинен эл аралык агенттиктер тарабынан жүргүзүлүп, каржыланып жаткандыгына 
карабастан, балдар менен консультацияларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн күбөлөндүргөн 
балдардын катышуусу менен жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны өсүүдө. Мындан 
тышкары, өкмөттү эмес жаштар уюмдарынын саны өсүүдө жана жаштар билим берүү, 
АИВ/КИЖС жана климаттын өзгөрүшү сыяктуу социалдык маселелерди чечүүдө бир 
кыйла жигердүү болууда   

Маалымат, интернет жана жеке жашоого укук

Кыргызстандагы балдар Интернетти жана маалыматты барган сайын кеңири 
колдонушууда. 2018-жылы үй чарбаларынын 97,5%ында – телевизор, 99,2%ында 
телефон бар болгон. Компьютерди колдонуу деңгээли 27,1% болсо, Интернетти 
колдонуу 70,1%ды түздү. Компьютерди же планшетти билүү деңгээли шаарларда 
38,7%ды түзсө, айыл жеринде 17,9%ды түздү. Интернеттин жеткиликтүүлүгүнүн эң 
жогорку деңгээли Ош шаарында (79,4%), андан кийин Бишкек шаарында (77,9%) жана 
Жалал-Абад облусунда (76,9%) болду173.  БИМдин чечими боюнча маалыматтык-

172 Цитата берилген отчётто Lancet study изилдөөсүн карагыла

173 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018. 

Каттоого алынган төрөттүн 
деңгээли жогору - 5 жашка 
чейинки балдар үчүн 98,9%, 
бирок кыздар үчүн эркек 
балдарга караганда төмөн, 
ошондой эле бир жашка 
чейинки балдар үчүн бул 
көрсөткүч 96,9%ды гана 
түзөт.
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Жаштардын жана 
чоңдордун 29,7%ы гана 
МКТ көндүмдөрүнө ээ, ал 
эми алардын көпчүлүгүндө 
маалыматтык технологиялар 
боюнча базалык гана 
көндүмдөрү бар. 

коммуникациялык технологияларды 
(МКТ) негиздери орто мектептердин 
окуу планына милдеттүү предмет катары 
киргизилген. Окуу жайларындагы санариптик 
көндүмдөр курстары Мамлекеттик билим 
берүү стандарттары жана «Информатика 
жана маалыматтык-коммуникациялык 
технологиялар» программалары менен жөнгө 
салынат. Аларга ылайык, орто эсеп менен 
окуучулар МКТ предметтеринин негиздерин 
үйрөнүп, Компьютерлерди колдонуу боюнча 
керектүү практикалык көндүмдөргө ээ болушу керек174. 

Азыркы учурда жаштардын жана чоңдордун 29,7%ы гана МКТ колдонуу көндүмүнө 
ээ, алардын көпчүлүгү текстти көчүрүү жана коюу (23,8%), электрондук каттарды 
жөнөтүү (23,4%) жана таблицаларды колдонуу (21,2%) сыяктуу негизги көндүмдөргө 
ээ. Жаштардын жана чоңдордун бир аз гана бөлүгү Компьютердик программа 
жазуу (3,2%), жаңы шаймандарды туташтыруу жана орнотуу (7,3%), программалык 
камсыздоону табуу жана жүктөө (7,5%) сыяктуу алдыңкы МКТ көндүмдөрүн 
өздөштүрүшкөн175. КККИ-2018 маалыматы боюнча, кыздар МКТ көндүмдөрүн 
өздөштүрүүдө бир кыйла начар абалда.

Жарандык укуктар жана эркиндиктер

Балдардын жарандык укуктары жана эркиндиктери аларга инсан катары мамиле 
жасоону, ар бир баланын өз алдынчалыгын, жашоосун жана кайталангыстыгын 
урматтоону камсыз кылышы керек. Балдар жөнүндө кодекс, балдарды эмне болсо, 
ошол болсун деген мамиледен, мисалы, ата-энесинин камкордугунан ажыратуудан 
коргоонун ар тараптуу укуктук негизин камсыз кылат.

Мындан тышкары, 2014-2018-жылдарга карата Кыргыз Республикасында балдар 
үчүн  юстицияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа кылмыш, жарандык 
же административдик процесстерде же үй-бүлөлүк талаш-тартыштарда (мисалы, 
ажырашуу, бөлөк жашоо же камкордукка алуу учурунда) айыпталуучу, жабырлануучу, 
күбө катары чыкканына карабастан, мыйзамга туш болгон бардык балдарды 
колдоого багытталган. Демек, бардык балдар, анын ичинде атайын мекемелерге 
жайгаштырылган балдар юридикалык өкүлчүлүккө ээ болууга укуктуу экендигин 
билдирет. Балдарга байланыштуу иштерге адистешкен Юстиция министрлиги 
тарабынан бекитилген акысыз юридикалык жардам көрсөткөн адвокаттар бар. Бирок 
бул ниеттердин айрымдары мүмкүнчүлүккө байланыштуу көйгөйлөрдөн, үй-бүлөнү 
жана балдарды колдоо кызматтарына коомчулуктун деңгээлнде жеткиликтүүлүктүн 
жоктугунан, ошондой эле балдардын жарандык укуктары менен эркиндиктерине 
карата терс тажрыйбаны бекемдеген толук эместиктен улам ишке ашпай жатат. Мисалы, 
бала багуу тутумун реформалоо бүтпөгөндүктөн, көптөгөн балдар мекемелерде 
калууда, ал жерде жеке жашоого жана өз алдынчалыкка ээ эмес. Маргиналдашкан 
балдардын өз алдынчалыгы жана эркиндиги азыраак. Мисалы, кыздар кээде билим, 
карьера жана нике жөнүндө чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Мигрант 
ата-энелердин балдары, айрыкча «катталбаган» балдар, жаңы барган өлкөнүн 
учурдагы миграциялык эрежелерин сактоо үчүн бардык керектүү документтери 
болбой калышы мүмкүн. Бул балдар дискриминация, психологиялык, физикалык 

174 Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту жана башкалар, 2017.

175 Билим берүү: ачык маалыматтар / Улуттук статистика комитети, УСК. Бишкек, 2021: сайт. URL: www.stat.kg/en/opendata/ (сайтка кирүү  
датасы: 27.08.2021).
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жана сексуалдык зомбулук жана катаал мамиле, ошондой эле эмгек же сексуалдык 
эксплуатация өзгөчө тобокелдиктерине кабылышат. Мындан тышкары, документтери 
жок эмгек мигранттардын балдары билим алуу, саламаттык сактоо кызматтары жана 
сот адилеттиги үчүн ресурстарга ээ болбой, өзгөчө тобокелдикке туш болушат.

Балдардын катышуусун, жарандык укуктарын жана эркиндиктерин чектөөнүн 
себептери

Жеке адамдын деңгээлиндеги түздөн-түз себептер 
Үй-бүлөдө жана бир тектүү жамааттарда балдарга берилген коопсуздук, коргоо 
белгилүү бир деңгээлде көз карандысыздыкты жана өз алдынчалуулукту, ошондой 
эле социалдык статусту жоготуу менен тең салмакталат. Кыргызстандын балдары 
аларга жакшы кам көрүп, алардын коопсуздугун камсыз кылса дагы, чоңдордун 
көрсөтмөлөрүнө көз каранды жана баш ийет. Бул изилдөөнүн алкагында жүргүзүлгөн 
балдар менен болгон маектешүүлөр балдардын өзүнүн алдынчалыгы жөнүндө 
ойлоно элек жана өспүрүмдөр «үй-бүлө үчүн жакшы нерсени» өз муктаждыктарынан 
же каалоолорунан артыкчылыктуу деп эсептешет.

Мамлекеттик тутумдун деңгээлиндеги негизги себептер
Коомдук консультациялардын же жарандарды башкаруу процесстерине тартуунун 
күчтүү салты жок, ал эми мамлекеттик институттарга болгон ишеним төмөн бойдон 
калууда. Өкмөт жарандар менен сейрек иштешкн алыскы институт катары кабылданат. 
Бирок кээ бир тармактарда санариптештирүү кызмат көрсөтүүлөргө жетүүнүн жаңы 
каналдарын жана даттануу механизмдерин түздү, анда адамдар өз оюн билдире 
алышат176.  

176 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018. 
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4. Теңсиздиктин формалары

Дезагрегацияланган маалыматтарды талдоо теңсиздиктин формаларын жана 
балдардын ар кандай топторунун ортосундагы укуктарды ишке ашыруудагы 
айырмачылыктарды аныктайт. 

4.1. Балдар менен кыздардын ортосундагы теңсиздик
Бардык балдар ар кандай жагымсыз факторлорго туш болушса да, бул жагымсыз 
факторлор ар кандай жыныстагы балдарга ар түрдүү таасир этет. Төмөндө келтирилген 
таблицада көрсөтүлгөндөй, Кыргызстанда кыздар эркек балдарга караганда кыйла 
жагымсыз шарттарга туш болушат.

1-таблица. Кыргызстандагы кыздар менен балдардын ортосундагы теңсиздик.

Кыздар ишке 
ашырууда артта 
калган укуктары

Көрүнүшү

Ден соолук жана тукум 
улоочу ден соолук

Аз кандуулуктун таралышы: 10 жаштан  24 жашка чейинки 
кыздар жана чоң кыздар арасында 26,7%; жаш балдар 
жана жигиттер арасында 24,7%177 
Эрте нике: никедеги 20-24 жаштагы жаш аялдардын 13%ы 18 
жашка чейин никеге турушкан
Төрөт коэффициенти: 15-19 жаштагы кыздарда энелердин 
оорусу 1000 тирүү төрөлгөнгө карата 39,6 түзөт, энелердин 
ден соолугуна таасирин тийгизген. 
Энелердин өлүмүнүн деңгээли: 100000 тирүү төрөлгөнгө 
60 өлүм

Өнүгүү жана билим 
алуу

Мектепке кабыл алуу: башталгыч мектепте эркек балдар 
менен кыздардын кабыл алуу деңгээли бирдей, бирок орто 
мектептин жогорку класстарына кыздар 85,3%ды; эркек 
балдар 88,1%ды түзөт

Бала чоңойгон жана 
коргоого алынган үй-
бүлө чөйрөсү

Үй-бүлөдөгү зомбулук: 2020-жылы 9000ден ашуун үй-бүлөлүк 
зомбулук катталган178  Басымдуу көпчүлүк учурларда, жабыр 
тарткан аялдар болгон179 
Оор кылмыштар: 2019-жылы балдарга каршы зордук-
зомбулук кылмыштарынын 83,2%ында кыздар жабыр 
тарткан; ал эми 16,8% учурда эркек балдар болгон180 

177 Кыргыз Республикасында балдардын абалын кырдаалдык талдоо / БУУнун Балдар фонду, ЮНИСЕФ. Бишкек, 2020.

178 Ички иштер министринин орун басары парламенттик угууларда: сайт. URL: https://rus.azattyk.org/a/31060795.html. Муну да карагыла: 
https://www.gov.kg/ru/gov/s/2

179 Үй-бүлөдөгү зомбулуктун баасы кандай? / БУУӨП 2012: сайт. URL:  https://www.undp.org/publications

180 Прокуратуранын бирдиктүү реестри, 2019.



49

Жарандык укуктарын 
ишке ашыруу

Төрөлүүнү каттоо коэффициенти: 98,4% кыздар; 99,5% 
эркек балдар181 
Акыркы 3 айда МКТнын базалык көндүмдөрүн колдонуу: 
15-24 жаштагы 24% кыздар.
Акыркы 3 айда бир нече өнүккөн МКТ колдонуу: 15-24 
жаштагы 3% кыздар

Жашоо деңгээли Билим берүү, жумушка орношуу же окутуу (NEET): 
29%кыздар; 12% жигиттер182 
Жумушсуздук: 22,3% жаш аялдар; 10,1% жаш эркектер
Формалдуу эмес сектордо жумушка орношуу: 
кыздар жигиттерге караганда 1,6 эсе көп формалдуу 
эмес сектордо иштешет,183 ошентип, социалдык 
камсыздандырууга, мисалы, пенсияга жетүү жагынан алар 
үчүн пайдасыз абалга туш болушат
Аялдар жетектеген үй-бүлөлөр эң жакыр үй-бүлөлөрдүн 
катарына кирет184 

Балдар артта калган 
жактар Көрүнүшү

Өнүгүү жана билим 
алуу 

5 жашка чейин өсүүнүн кечеңдеши: 11% кыздар; 13% эркек 
балдар185 
КЖБӨ мекемелерине кабыл алуу: 75% кыздар; 73% эркек 
балдар186 
2020-жылы мектепке кабыл алынбаган: 1 075 кыз; 1570 
эркек бала
Орто мектептин биринчи баскычында окуу: 97,4% кыздар; 
96,5% балдар
Билим берүүнүн жетишкендиктерин улуттук тандалма 
баалоонун жыйынтыгы боюнча, эркек балдардын 
кыздарга караганда көрсөткүчү төмөн187 

Эксплуатациялоодон 
коргоо

Балдар эмгеги менен алектенүү: 19% кыздар; 33,6% эркек 
балдар
Кооптуу эмгек менен алектенүү: 6,8% кыздар жана 16,1% 
эркек балдар188 

181 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018.

182 ILOSTAT, 2018: сайт. URL:  https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ (сайтка кирүү  датасы: 06.09.2021).

183 Тилекеев жана башкалар. Кыргыз Республикасында жаштар эмгеги рыногунун тенденцияларын талдоо / Борбордук Азия 
Университети. Бишкек, 2019: сайт. URL: https://lifeinkyrgyzstan.org/publications/analysis-of-youth-labor-market-trends-in-kyrgyzstan/

184 Азия өнүктүрүү банкы, Өлкөлүк гендердик баалоо, АБР. Бишкек, 2019-ж. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-docu-
ment/546966/kyrgyz-republic-country-gender-assessment-2019.pdf вебсайттан карагыла.

185 Кыргыз Республикасында балдардын абалын кырдаалдык талдоо / БУУнун Балдар фонду, ЮНИСЕФ. Бишкек, 2020.

186 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018.

187 Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин улуттук тандалма баалоо / Билим берүү жана илим министрлиги, БИМ. Бишкек, 
2017.

188 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. Бишкек, 
2018. 
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4.2. Майыптуулугу бар балдардын абалындагы теңсиздик 

Майыптуулугу бар балдар – бул өз укуктарын ишке ашырууда башка балдардан 
артта калган балдардын дагы бир тобу.  

2-таблица. Кыргызстандагы майыптуулугу бар балдарга карата теңсиздик

Аялуу балдар артта калган 
чөйрөлөр Көрүнүшү

Майыптуулугу бар 
балдардын өнүгүүгө жана 
билим алууга укугу

Майыптуулугу бар балдар КЖББ жана КЖБӨ 
системасында жетиштүү түрдө көрсөтүлгөн эмес: 
0-6 жаш курактык топто майыптыгы бар 2268 бала 
гана мектепке чейинки билим берүү мекемелерине 
барышкан. Бул алты жашка чейинки майыптуулугу бар 
балдардын 6,9%ын түзөт189  
Мектепке барбаган балдардын 50%ы майыптуулугу бар. 
Катталган майыптыгы бар окуучулардын 20%ы мектепке 
барат190 

Майыптуулугу бар 
балдардын алар 
тарбияланган жана 
корголгон үй-бүлөлүк 
чөйрөгө болгон укугу

Институтташтырылган аялуу балдардын 62%ынын 
майыптуулугу бар 62%191 
Үй-бүлө мүчөлөрүнүн майыптыгы бар үй-бүлөлөрдө 
жакырчылык көбүрөөк кездешет192 
Майыптыгы бар жаштардын арасында 
жумушсуздуктун деңгээли жогору
Майыптыгы бар адамдар эмгек рыногундагы абалы 
начар болгондуктан, социалдык камсыздандыруу 
программаларына (мисалы, пенсиялык 
программаларга) аз камтылган

Булак. Кырдаалды талдоо: 
Кыргызстанда майыптуулу бар балдар жана өспүрүмдөр

4.3. Этностук жана тилдик азчылыктардын өкүлү болгон мигранттардын 
балдарына карата теңсиздик 
Ошондой эле этностук  жана тилдик азчылыктардын балдарынын укуктарын ишке 
ашырууда айырмачылыктар бар. Этностук  же тилдик азчылыктардын балдарынын 
жагымсыз абалы мектепке чейинки жана башка билим алуунун жеткиликтүүлүгүнүн 
көрсөткүчтөрүнөн көрүнүп турат, КЖББ же башталгыч билим берүү программасына 
катышуу этностук  топтордо ар кандай болот. Өзбектер жана башка этностук  
азчылыктар бир топ начар абалда 

189 Кыргыз Республикасы: 2007-2017 билим берүү секторун талдоо. Билим берүүнү жакшыртуу боюнча өкмөт үчүн стратегиялык 
чечимдер / Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду, ЮНИСЕФ. Бишкек, 2019.

190 БУУнун Балдар фонду, Кыргызстанда майыптуулугу бар балдардын жана өспүрүмдөрдүн абалын кырдаалдык талдоо / ЮНИСЕФ. 
Бишкек, 2021..

191 Кыргыз Республикасы: 2007-2017 билим берүү секторун талдоо. Билим берүүнү жакшыртуу боюнча өкмөт үчүн стратегиялык 
чечимдер / Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду, ЮНИСЕФ. Бишкек, 2019.     Figures from KYRGYZ REPUBLIC: Education Sector Analysis 
2007-2017 Strategic Choices for the Government to Improve Education ЮНИСЕФ. Бишкек, 2019-ж.

192 Цитата берилген отчётто ОЭСР эске салынат, 15-б.
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3-таблица. Этностук жана тилдик азчылыктардын өкүлү болгон мигранттардын 
балдарына карата теңсиздик 

Чөйрө Көрүнүшү
Тилдик же этностук  азчылыктар

Орустар Кыргыздар Өзбектер Башкалар 
КЖББ КЖББга жетүү  

193 
96.5% 91.6% 93.7% 77.4 %

Билим берүү Биринчи 
класска кирген 
кенже мектеп 
жашындагы 
балдардын 
үлүшү194  

95.1% 84.2% 95.2%

Билим берүүгө 
тиешелүү 
көрсөткүчтөр195 

Маалыматтар 
булагында 
көрсөтүлгөн 
өзбек 
азчылыгы, 
бирок 
маалыматтар 
берилбейт

4.4. Шаардык жана айылдык региондордун ортосундагы теңсиздик
Облустардын ортосундагы теңсиздиктен тышкары, шаар менен айыл жеринин 
ортосунда да ажырым бар, бул балдар үчүн натыйжалардын айырмачылыгы жана 
шаар жана айыл жерлеринде балдардын укуктарын ырааттуу ишке ашыруудагы 
көйгөйлөр менен көрүнөт. Дезагрегацияланган маалыматтар бар көрсөткүчтөр 
боюнча, айыл аймактары келтирилген таблицада көрсөтүлгөндөй, бардык учурларда 
эң начар деп айырмаланат.

4-таблица. Шаардык жана айылдык аймактардын ортосундагы теңсиздик

Чөйрө Көрүнүшү
Эң жакыр адамдар

Айыл жери Шаар жери
Жакырчылык 
жана 
талаптагыдай 
жашоо деңгээли

Жакырчылыктын деңгээли 23.7%; 20.1%
Көп өлчөмдүү жакырчылык196 +20% айыл 

жеринде 
жогору

Тамактануу Жетишсиз салмак 2.5% 1.7%
Өсүштүн артта калуусунун 
деңгээли

16.7% 11.4%

Арыктоонун деңгээли 2.8% 2.4%

193 Ошол жерде. 

194 Ошол жерде. 

195 2020-жылдагы Жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжалары / Билим берүүдө жана окутууну баалоо борбору.

196 ЕЦА алкагында салыштыруу үчүн. Ф. Газзманн макаласын карагыла. Кыргыз Республикасында жакырчылыкты көп түрдүү баалоо / 
ЮНИСЕФ. Бишкек, 2020: сайт. URL: https://www.unicef.org/kyrgyzstan/media/6651/file/Multidimensional%20Poverty%20Assessment.pdf
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КЖБӨ, КЖББ 
жана билим 
берүү

Кенже курактагы балдардын 
өнүгүү индексинин көрсөткүчү197 

69.8% 75.8%

Билим берүүгө тиешелүү 
көрсөткүчтөр198 

Маалыматтар 
жок 

көрсөтүлгөн
Коргоо Жашы жете электердин никеси 0.6% 0.2%

Балдардын экономикалык 
иштерге катышуусу199 

17.4% 3.0%

4.5. Улуттук деңгээлдеги теңсиздик   

Жети облустун төртөө аялуу болуп эсептелет, тобокелдик факторлорунун деңгээли 
жогору жана өлкөнүн башка региондоруна караганда балдар үчүн эң начар 
көрсөткүчтөр менен. Аларга Баткен, Чүй, Жалал-Абад жана Ош облустары кирет. Чүй 
облусунан тышкары, бул аймактарда жакыр калктын эң жогорку үлүшү, демографиялык 
жактан жогору жүктөм жана температурасы жогору болгон экстремалдык климат, 
кургакчылык жана мындай климаттык тобокелдиктер алып келген оорулар жана 
суунун жетишсиздиги белгиленет. Бул үч облуска өлкөдөгү балдардын эң жогорку 
үлүшү туура келет: 0-17 жаштагы балдар 55,5%, болжол менен 1 249 284 бала ушул 
үч облуста жашайт. Экинчи жагынан, Чүй облусу балдар үчүн эң жогорку тобокелдик/
эң начар көрсөткүчтөр бар облустардын катарына кирет, акыркы жылдары суунун 
жетишсиздиги жана аба ырайынын экстремалдык шарттары, ошондой эле тышкы 
миграциянын өсүп жаткан деңгээли байкалган жаңы облус болуп калды. Бир нече 
багыттар боюнча балдар үчүн жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон облустарда, атап 
айтканда Бишкек шаарында, Талас жана Ысык-Көл облустарында өзүнүн өзгөчө 
тенденциясы байкалууда, мында вакцинация менен камтуу эң төмөн болуп саналат 
(бул көрүнүш үй-бүлөлөрдүн бакубатчылыгынын жогорку деңгээли менен да 
байланыштуу). Бишкек шаарында жана Чүй облусунда балдарга карата кылмыш 
жана зордук-зомбулук (зордуктоо жана киши өлтүрүү) коркунучу жогору экендиги 
байкалат. Төмөндө келтирилген таблицада баланын укуктары жаатындагы бир нече 
көрүнүштөр боюнча эң начар көрсөткүчтөрү бар аймактар көрсөтүлгөн.

197 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө, 2018 (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. 
Бишкек, 2019. 

198 2020-жылга Жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжалары / Билим берүүдө жана окутууну баалоо борбору.

199 Көп көрсөткүчтөр боюнча кластердик изилдөө, 2018 (КККИ) / Улуттук статистика комитети, БУУнун Балдар фонду /УСК, ЮНИСЕФ. 
Бишкек, 2019.  
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5. Теңсиздиктин түзүмдүк 
себептери 

Саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык коргоо, балдарды коргоо, жарандык 
абалдын актыларын каттоо, ошондой эле ар кандай деңгээлдеги балдардын катышуу 
процесстеринин иштеп жаткан системасынын негизинде түзүмдүк факторлор/
себептер мурунку главаларда каралган түздөн-түз себептер менен бирге жатат. 
түзүмдүк себептер белгиленгендей, балдардын укуктарын ишке ашыруу келечегине 
олуттуу зыян келтирет, мындан ары адаптацияланган PESTEL-алкакта берилди217.

5.1. Саясий себептер

Кыргызстандагы Демократия дагы эле морт. Мамлекеттик жогорку чиновниктердин 
тез-тез алмашып турушу узак мөөнөттүү пландоодон, мониторинг жүргүзүүдөн жана 
далилдүү саясатты баалоодон мурда кыска жана тез натыйжаларга артыкчылык 
берет. Бул мамлекеттик реформа процесстеринин натыйжаларын окутуу, ырааттуу 
оңдоо жана жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн төмөндөтөт. Мындан тышкары, коомдогу 
бардык топтордун, анын ичинде аялдардын толук жана адилеттүү өкүлчүлүгү218, 
эркектер, этностук жана диний топтор жашоого жөндөмдүү демократияны куруу 
жана колдоо үчүн зарыл, бул өз кезегинде адамдардын мамлекеттик саясаттын жана 
бюджеттин күн тартибине болгон муктаждыктарын көрсөтүү үчүн керек. Мисалы, 
Кыргызстанда аялдардын саясий турмушка катышуусу 2020-жылга чейин гендердик 
теңчиликтин улуттук стратегиясында аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн 
жакшыртуу жана жыныстык белгиси боюнча басмырлоону жоюу стратегиясы катары 
аныкталган219. Эки фактор тең баланын укуктарын ишке ашыруунун келечегине 
маанилүү таасирин тийгизет220. Бирок улуттук парламенттин мүчөлөрү негизинен 35 

217 PEST – бул саясий, экономикалык, социалдык, технологиялык тармактарды камтыган бизнестин же мамлекеттик сектордун 
ийгилигине таасир этүүчү контексттик факторлорду талдоо үчүн көп колдонулган аналитикалык схема. Бул талдоонун максаты үчүн 
технологиялык тармак техникалык тармак менен алмаштырылды, ал мамлекеттик башкарууга байланыштуу маселелерди билдирет. 
Мындан тышкары, эгерде салттуу PEST-талдоо оң жана терс таасирин тийгизген факторлорду караса, анда бул главада терс таасирин 
тийгизген себептер каралат, анткени мурунку главаларда азыркы учурда Кыргызстандагы балдар үчүн натыйжаларга жетишүүгө өбөлгө 
түзгөн жагымдуу шарттар жана башка оң факторлор каралган.

218 Жорокулова, З. Чечим кабыл алуучу катары жергиликтүү кеңештерде депутат аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүү / Аналитикалык кат ОБСЕ № 57. Бишкек, 2020: сайт. URL: osce-academy.net/upload/file/PB_57_2020.pdf

219 2020-жылга чейин гендердик теңчиликтин улуттук стратегиясы, 2012-жылдын 27-июнунда кабыл алынган: сайт. URL: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/12728

220 Ошондой эле БУУ ККнын 1325-резолюциясы боюнча НПД бар: балдардын катышуусу менен диний каада-салттарды болтурбоо үчүн 
мыйзамдык өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча эки план иштелип чыккан. Кийинки иш “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына 
жана ченемдик актыларына (Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексине жана Кылмыш-жаза кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө” 2016-жылдын 17-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу планы кирет, ал Эмгек жана социалдык 
өнүктүрүү министрлигинин, Ички иштер министрлигинин (ИИМ), Билим берүү жана илим министрлигинин, Маданият, маалымат жана 
туризм министрлигинин, Саламаттык сактоо министрлигинин, Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жана Кыргыз Республикасынын 
Омбудсменинин биргелешкен №1084 токтому (21-декабрь, 2017-жыл); Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын 
Имамдарына жашы жете электер менен нике кыюуга тыюу салуу жөнүндө2016-жылдын 21-декабрындагы № 410 токтому; ИИМдин 
2017-жылдын 26-декабрындагы № 1105 “Жашы жете электер арасында эрте никени алдын алуу боюнча жетектөөчү принциптер жөнүндө” 
токтому БИМдин 2017-жылдын 9-ноябрындагы № 03-6/6440 Окуучулардын минималдуу нике курагына жеткенге чейин никедеги диний 
каада-салттарга тыюу салуу жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу жөнүндө нускама менен бекитилген
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жаштан жогору эркектер. 2021-жылдын 14-июнуна карата Кыргыз Республикасынын 
парламентинде 120 депутаттын ичинде 20 гана аял болгон221. 

Жарандык катышуу форумдары да гендердик жактан чектелген. Аялдарга аялдын 
салттуу ролу менен байланышкан коомдук турмуштун чөйрөлөрүнө гана катышууга 
уруксат берилет. Этностук  азчылык топтору222 саясий жана жарандык форумдарда 
да жетиштүү деңгээлде көрсөтүлбөйт, бул топтордун добуштарынын санынын аз 
санда болушуна жана алардын балдарынын муктаждыктарын аз түшүнүүгө алып 
келет. Адамдар өзүлөрүнүн кызыкчылыктары чагылдырылып, алардын үнү жана 
муктаждыктары мамлекеттик саясатта жана аны ишке ашырууда чагылдырылганда, 
Өкмөткө болгон ишеним жогорулайт. Калктын ишеним индекси боюнча223 улуттук 
органдарга караганда дайыма жогору баа алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары жалпысынан 47,8 гана балл алышат.

5.2. Экономикалык себептер

Дүйнөлүк банктын мамлекеттик чыгымдарына акыркы сереп көрсөткөндөй банка224, 
COVID-19 пандемиясы адам капиталына инвестиция салуу үчүн Кыргызстандын 
бюджеттик мейкиндигин кыскартты. Мындан тышкары, социалдык чөйрөдө, анын 
ичинде балдарды (социалдык коргоо, билим берүү, саламаттык сактоо, балдарды 
коргоо, маданият жана спорт) камсыз кылган бюджеттик каражаттар балдар үчүн 
иш жүзүндө пайдасын жогорулатуу үчүн кыйла натыйжалуу жумшалышы мүмкүн. 
Кыргызстан ИДӨнүн  7%ын же 2020-жылы жалпы мамлекеттик бюджеттин 22,5%ын 
билим берүүгө жумшаган карабастан, окутуунун жыйынтыгы төмөн бойдон калууда. 
Саламаттык сактоого чыгашалар 2012-жылдагы ИДӨнүн 3,4%ынан 2018-жылы ИДӨнүн  
2,3% га чейин кыскарган225. Бул өкмөт артыкчылыктуу деп аныктаган саламаттык сактоо 
жаатындагы натыйжаларды камсыз кылуу үчүн жетишсиз жана ДСУ сунуш кылган 
13% деңгээлден алыс.226  Калктын жеке каражаттардан саламаттык сактоого кеткен 
чыгымдар 2019-жылы киши башына саламаттык сактоого кеткен жалпы чыгымдардын 
46%ын түздү227, бул мамлекеттик чыгымдардан жогору (33%)228. «Өз каражатынан» 
чыгымдар жакыр квинтилдердин үй чарбаларына пропорционалдуу эмес таасирин 
тийгизет, бул медициналык жардамга кайрылуунун кечеңдешине алып келет. 
Мындан тышкары, учурдагы чыгымдар көбүнчө тейлөө тармагынын операциялык 
бюджеттеринин олуттуу бөлүгүн түзөт. Мисалы, билим берүү чөйрөсүндө эмгек 
акы жана социалдык салымдар билим берүүгө кеткен жалпы чыгымдардын дээрлик 
70%ын түзөт. Бул үлүш убакыттын өтүшү менен көбөйүп, инновациялык өркүндөтүүгө 

221 КР Парламентинде канча депутат аял бар: сайт. URL: https://platforma.kg/our-priorities/election/skolko-deputatov-zhenshhin-v-parla-
mente-kyrgyzstana/ (сайтка кирүү  датасы: 14.06.2021).

222 Фернан де Варенн, Кыргызстанга иш сапар, 2019-жылдын 6-17-декабры / АУЖКБ азчылыктар маселелери боюнча БУУнун атайын 
баяндамачысы / United Nations Special Rapporteur on minority issues, Fernand de Varennes, Visit to Kyrgyzstan, 6-17 December 2019 OHCHR: 
сайт. URL: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25422.

223 Калктын ишеним индекси / Улуттук статистика комитети, УСК, 2021:  сайт. URL: Индекс доверия населения - Kyrgyz Statistics (сайтка 
кирүү  датасы: 27.08.2021).

224 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чыгымдарына сереп: Адам капиталын түзүү үчүн кыйла натыйжалуу чыгымдар / Дүйнөлүк 
банк. Бишкек, 2021.

225 Кыргыз Республикасында Коомдук саламаттык сактоо кызматтарын өзгөртүп түзүү боюнча сунуштар: отчёт / Дүйнөлүк саламаттык 
сактоо уюму, ДСУнун региондук бюросу. Копенгаген, 2021.

226 Цитата берилген отчёт

227 Көрсөткүчтөр: Кыргыз Республикасы / Indicators Kyrgyz Republic / Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму: сайт. URL: https://apps.who.int/
nha/database/ViewData/Indicators/en> (сайтка кирүү  датасы: 25.08.2021).

228 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чыгымдарына сереп: Адам капиталын түзүү үчүн кыйла натыйжалуу чыгымдар / Дүйнөлүк 
банк. Бишкек, 2021.
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жумшала турган операциялык чыгымдардын бюджетине аз орун калтырат. Мындан 
тышкары, улуттук бюджет жергиликтүү жамааттарга сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн 
жетиштүү каржылоону камсыз кылбайт.

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзам жергиликтүү бийлик органдарына 
жергиликтүү кызматтарды өнүктүрүү боюнча ыйгарым укуктарды бергенине карабастан, 
муниципалдык деңгээлде229 каржылык чектөөлөр бар жана жергиликтүү бийлик 
органдары социалдык кызматтарды өнүктүрүүгө мамлекеттик каражаттарды бөлүүдөн 
мурдагыдай эле көз каранды. Ошондой болсо да өкмөт менен жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын ортосундагы трансферттердин көлөмү алардын экономикалык 
потенциалын эске албастан, аймактык бирдиктин бир жашоочусуна киши башына түшкөн 
кирешенин негизинде эсептелет. Ошондуктан социалдык коргоого бир топ олуттуу 
муктаж жакыр жана экономикалык жактан жашоого жөндөмдүү жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары ыңгайсыз абалга туш болушат. Бюджетти иштеп чыгууда, тактоодо 
жана аткарууда ачык-айкындуулук жок. Республикалык (улуттук) бюджет боюнча сунуштар 
коомдук угууларга коюлса да, бул бюджеттен тышкаркы каражаттарга тиешеси жок, алар 
республикалык бюджеттен олуттуу ассигнованиелерди алат230. Балдар үчүн оптималдуу 
натыйжаларга жетүү үчүн мамлекеттик ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга олуттуу 
тоскоолдук болуп бийликтин ар кандай деңгээлдериндеги коррупция саналат. 2020-жылы 
Кыргызстан Коррупцияны кабыл алуу индекси) боюнча 180 өлкөнүн ичинен 124-орунду 
ээлеген231. Дүйнөлүк коррупциянын барометри көрсөткөндөй, мамлекеттик кызматтарды 
пайдалануучулардын дээрлик төрттөн бири (24%) 2020-жылы пара берүүгө туура келген, 
бул сөзсүз түрдө жарандардын кызмат көрсөтүүчүлөргө ишенимин төмөндөтөт жана 
кызмат көрсөтүүлөргө суроо-талапты азайтат. 

5.3. Социалдык себептер

Социалдык ченемдер  балдардын укуктарын ишке ашыруунун келечегине таасир этүүдө 
негизги ролду ойнойт. Үй-бүлө Кыргызстандагы балдарга кам көргөн негизги социалдык 
институт бойдон калат. Балдарга карата социалдык ченемдер  азырынча толук балдарга 
багытталган эмес жана адам укуктарын коргоочу мүнөзгө ээ эмес. Улууларды урматтоо 
жана үй-бүлөнүн үмүтүн актоо, адатта, балдардын өз алдынчалыгынан жана/же жарандык 
позициясынан жогору турат232. Кыргызстандык жамааттар ар кандай айырмачылыктарга 
дайыма эле тынч мамиле кылбайт жана жаштардын айтымында, үй-бүлөлөр жана 
жамааттар балдарга карата душмандык мамиле жасашы мүмкүн, эгерде алар нормадан 
чыгып баратат деп эсептешсе233. Гендердик теңсиздик бардык этностук жана социалдык-
экономикалык топтордо басымдуулук кылат. Аялдын негизги коомдук ролу үй-бүлөгө 
байланыштуу деген социалдык күтүүлөр бар: балдарды төрөө жана аларды тарбиялоо, 
үй чарбасын жүргүзүү жана өркүндөтүлгөн социалдык тармактар234. Бул айрыкча айыл 
жерлери үчүн мүнөздүү, ал эми шаарларда аялдарга контрацептивдер жеткиликтүү жана 

229 Норденмарк Северинссон А. Баалоочу отчёт: Кыргызстанда балдарды багуу жана социалдык коргоо системасын башкаруу. 2018.

230 2017-жылга иштин натыйжалары жөнүндө отчёт / КР Эсептөө палатасы / Chamber of Accounts of the KR, Performance report 2017:  сайт.  
URL: http://www.esep.kg/images/docs/2018/09/Otchet_rb2017_ru.pdf

231 Өлкө жөнүндө маалыматтар: Кыргызстан / Коррупцияга каршы изилдөөлөр борбору, Transparency International. Бишкек, 2020. 
Anti-Corruption Research Center, Country Data – Kyrgyzstan, Transparency International. Бишкек, 2020: сайт. URL: www.transparency.org/en/
countries/kyrgyzstan (сайтка кирүү  датасы: 18.06.2021)

232 Кыргыз Республикасында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун жана бакубаттуулугун кырдаалдык талдоо / Бириккен 
Улуттар Уюмунун Балдар фонду, ЮНИСЕФ, Sick Kids глобалдык балдар ден соолугу борбору. Бишкек, 2020.

233 Ошол жерде.

234 Малдун Р., Касабон У. Гендердик ченемдер кылдын учунда: Кыргыз Республикасындагы кыз ала качуу жана аялдардын жарандык 
катышуусу / Дүйнөлүк банк. Бишкек, 2017. /  Muldoon R., Casabonne U., Gender Norms in Flux: Bride Kidnapping and Women’s Civic Participa-
tion in the Kyrgyz Republic. Дүйнөлүк банк, Bishkek, 2017: сайт. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28989?show=full
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эмгек акынын деңгээли да бир топ жогорку. Бул аялдар тандай турган кесипке таасирин 
тийгизет. Жумуш тандап жатканда, аялдар эреже катары үй жумуштарын жана балдарга 
кам көрүүнү улантуу үчүн ийкемдүү графикти жана үйдүн жакындыгын жактырышат235. 
Акырында, бул чектелген кесиптик өзүн-өзү ишке ашырууга жана аялдардын 
салыштырмалуу экономикалык көз карандылыгына алып келип, жакырчылыктын 
жана теңсиздиктин циклин жаратат, бул өз кезегинде аялдардын укугун бузууну жана 
үй-бүлөдөгү зомбулукту аялдарга да, алардын балдарына да терс таасирин тийгизет. 
Гендердик ролго болгон мамиленин өзгөрүү темпи жай236.

Жаштар коомдогу майыптыгына, сексуалдуулугуна жана гендердик иденттүүлүгүнө 
байланыштуу басмырлоо жана стигма бар деп билишет237. Жалган көз караш, стигма 
жана басмырлоо кызматтарга жетүүгө тоскоол болуп, укуктарынан ажыратат. Алар 
ошондой эле аялуу жана маргиналдашкан адамдарга жана топторго карата зомбулук 
көрсөтүшөт. Стигма коомдогу зыяндуу, атүгүл кылмыштуу аракеттерди билдирбөө 
же айыптабоо тенденциясында байкалат. «Гендер коомдун кабылдоосундагы» 
изилдөөсүндө238 аялдардын 81%ы жана эркектердин 78%ы үйлөнүү максатында 
аялдарды уурдоого каршы чыгышкан, бирок аялдардын 17%ы жана эркектердин 21%ы 
кыз уурдаган адам менен калып, ага турмушка чыгууга тийиш, анткени ал коомдун 
сынына калышы мүмкүн деп эсептешет. Стигма зыяндуу практиканы сактоого жана 
кылмыш жасалган учурда жазасыз калууга өбөлгө түзгөндүгүнүн дагы бир белгиси – бул 
укук коргоо органдарынын көзгө көрүнбөгөн жана талаш жаратпаган күч колдонулган 
зыянга алып келген гендердик зомбулук учурлары менен алектенгиси келбегендиги.

Зордуктоо жана зордуктоого аракет кылуулардын көпчүлүгү соттолгонго алып 
келбейт239. Стигма жана дискриминация майып адамдарга жана ЛГБТИге, балдарга 
жана өспүрүмдөргө дагы таасир этет. Мисалы, саламаттык сактоо адистери майып 
адамдарга оорулуу адам катары мамиле кылышат. Майыптуулугу бар балдардын 
ата-энелери билдиргендей, майып баланын болушуна байланыштуу стигмадан 
улам социалдык жардам сурабасын деп алардын өзүнүн үй-бүлөлөрү аларга кысым 
көрсөтүшөт240. ЛГБТ коом тарабынан кабыл алынбайт жана коркутууга, басмырлоого 
же жаракат алууга дуушар кылышы мүмкүн241.

5.4. Техникалык себептер
Балдардын укуктары менен көйгөйлөрдү чечүү үчүн мамлекеттик саясат жана 
бюджетти аткаруу жаатындагы башкаруу, координациялоо жана жетекчилик кылуу 
да реформалоого муктаж. Мисалы, саясат, бюджеттин аткарылышы жана реформа 

235 Гендер коомдун кабыл алуусунда: изилдөө / БУУ Аялдар, ЮНФПА, МЭУ.  Бишкек, 2016. URL:  https://kyrgyzstan.un.org/en/16177-gen-
der-society-perceptions-study

236 Адам укуктары боюнча кеңештин 16/21 резолюциясынын тиркемесинин 5-пунктуна ылайык берилген улуттук баяндама: Кыргызстан 
V Гендердик теңчилик. Аялдар / Адам укуктары боюнча кеңеш. Бишкек, 2020.                

237 Кыргыз Республикасында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун жана бакубаттуулугун кырдаалдык талдоо / Бириккен 
Улуттар Уюмунун Балдар фонду, ЮНИСЕФ, Sick Kids глобалдык балдар саламаттыгы борбору. Бишкек, 2020.

238 Гендер коомдун кабыл алуусунда: изилдөө / БУУ Аялдар, ЮНФПА, МЭУ.  Бишкек, 2016. URL:  https://kyrgyzstan.un.org/en/16177-gen-
der-society-perceptions-study

239 Эшалиева К., 2021. Эмне үчүн сексуалдык зомбулуктун курмандыктары Кыргызстанда акыйкаттыкка жетише алышпайт / Ачык 
демократия: сайт. URL: https://www.opendemocracy.net/en/odr/why-victims-sexual-violence-cant-get-justice-kyrgyzstan/ (сайтка кирүү  
датасы: 27.08.2021).

240 БУУнун Балдар фонду, Кыргызстанда майыптуулугу бар балдардын жана өспүрүмдөрдүн абалын кырдаалдык талдоо / ЮНИСЕФ. 
Бишкек, 2021.

241 Тең эместер: Арменияда, Беларусияда, Казакстанда жана Кыргызстанда  ЛГБТИ укук коргоочулары / Amnesty International: сайт. URL: 
https://www.amnesty.at/media/2069/less-equal-lgbti-human-rights-defenders-in-armenia-belarus-kazakhstan-and-kyrgyzstan.pdf (сайтка кирүү  
датасы: 27.08.2021).
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программалары алардын таасири жана натыйжалуулугу предметине сейрек 
бааланат242. Отчёттуулук тутумдары балдардын жана ата-энелердин ой-пикирлерин 
угууга жана мониторингден жана баалоодон сабак алууга арналган ачык уюштуруу 
маданиятын түзүүнүн алкагында кеңейтилүүгө тийиш. Мамлекеттик секторду 
реформалоого жана бир нече жылдан бери потенциалды жогорулатууга жумшалган 
инвестицияларга карабастан, бир катар негизги кызмат орундары үчүн кесиптик 
окутуу жана билим берүү модулдарын тиешелүү эл аралык алдыңкы тажрыйбаларга 
ылайык стандарттарга чейин жаңыртуу керек.
Жакыр райондордон келген мамлекеттик кызматтардын адистеринин миграция 
маселеси сапаттуу кызматтардын адилеттүү бөлүштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн 
да чечүүнү талап кылат. Уюштуруу түзүмүнын алкагында сапатты контролдоо жана 
иштин натыйжалуулугун башкаруу системасын күчөтүү зарыл, ал натыйжалуулуктун 
төмөндүгү, чарбасыздык жана коррупция үчүн катуу жазаны караштырат. 
Жергиликтүү кызматтарды өнүктүрүү макулдашылган алкактарда жүргүзүлүшү 
керек болсо да, улуттук тармактык стратегияларды жергиликтүү пландар менен 
координациялоо начар, ал эми тармактык министрликтер борбордон алыстоонунун 
жана ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүнүн ар кандай моделдерин колдонушат. 
Ролдогу, мандаттардагы, ыйгарым укуктардагы, чечим кабыл алуу милдеттериндеги 
жана ар түрдүү субъекттерге, класстарга жана алардын ичиндеги деңгээлдерге 
бекитилип берилген процесстердеги айырмачылыктардан улам секторлор аралык өз 
ара аракеттенүү жана пландоо көйгөйлүү243. 

5.5. Экологиялык себептер

Айлана-чөйрөгө байланыштуу бир нече себептер балдардын укуктарын ырааттуу ишке 
ашыруунун кечеңдешине жана көйгөйлөрүнө себеп болот. Өлкөнүн чоң континенталдык 
массивдеги борбордук абалы аны климаттын өзгөрүшүнө өтө аялуу кылат. Мөңгүлөрдүн 
массасынын азайышы менен жыл сайын сууларды агымдарга, дарыяларга жана 
көлдөргө агып келүү процесси коркунуч алдында турат, бул улуттук жана аймактык 
айыл чарба моделдеринин маанилүү компоненти болуп саналат. Климаттын өзгөрүшү 
жана андан кеип чыккан суунун жана башка ресурстардын жетишсиздиги табигый 
жана техногендик кырсыктардын тобокелдигин жогорулатат. Айыл чарба жерлеринин 
чөлгө айланышы жана шорлонушу, химиялык жер семирткичтерди ашыкча пайдалануу 
жана колдонуу, суунун булганышы региондо узак убакытка созулган жакырчылыкка 
алып келет, ал көптөгөн жамааттарга таасир этет. Бул балдардын ден соолугуна, 
тамактануусуна, билимине, корголушуна жана жашоо мүмкүнчүлүктөрүнө коркунуч 
келтирет. Алардын аялуулугу жугуштуу ооруларды тез жуктурушунда, тамактануусунун 
начарлашында жана диареянын жогорулашында турат.

Дагы бир экологиялык коркунуч – абанын булганышы, айрыкча ири шаарларда. 
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорологиялык агенттиктин 
маалыматы боюнча244, шаар тургундарынын жарымынан көбү (58,7%) булгоочу 
заттардын таасирине кабылат. Балдардын астма жана дем алуу органдарынын 
оорулары жыл сайын көбөйүп жатат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү 
министрлигинин статистикалык маалыматтары акыркы 3 жылда аллергиялык ринит, 
бронхиалдык астма, тери жана тери астындагы оорулар, ошондой эле 14 жашка чейинки 
балдар арасында көптөгөн дем алуу оорулары 1,2-2,2 эсеге көбөйгөнүн көрсөтөт. 

242 Бул сайттарды карагыла: URL: https://www.gov.kg/ru/gov/s/2 жана Жаштар, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги: 
URL: http://www.sport.gov.kg

243 Жергиликтүү деңгээлде социалдык инклюзивдүү жана гендердик сезимтал саясатты илгерилетүү / Өнүктүрүү саясаты институту. 
Бишкек, апрель 2021: сайт. URL: http://dpi.kg/en/press-room/news/full/1677.html

244 ДСУ цитата берилген отчётунда (2021.)
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5.6. Укуктук себептер

Кыргызстан адам укуктары боюнча дээрлик бардык негизги эл аралык келишимдерди245, 
анын ичинде 1994-жылдын 12-январындагы БУУнун Баланын укуктары жөнүндө 
конвенциясын жана балдардын куралдуу чыр-чатактарга катышуусуна, балдарды 
сатууга, балдар сойкулугуна жана балдар порнографиясына тиешелүү Факультативдик 
протоколдорду ратификациялады. 2012-жылдагы Кыргыз Республикасынын Балдар 
жөнүндө кодекси маанилүү мыйзам актысы болуп саналат,246 балдардын укуктары 
менен жөлөкпулдарынын негизги кепилдиктерин тактайт жана формалдаштырат. Бул 
мыйзам кабыл алынгандан бери жана 2015-жылдан баштап бир нече актылар иштелип 
чыккан жана өзгөртүлгөн. Буга карабастан, мыйзамдарда дагы, аны ишке ашырууда 
дагы кемчиликтер бар. Миграцияга байланыштуу мыйзамдар жана саясат балдарды 
миграцияда коргоо максатында укук коргоо ыкмаларын камсыз кылуу үчүн күчөтүлүшү 
керек. Мыйзамдарда жеңил эмгек үчүн минималдуу жашты жана жумушка орношуу үчүн 
минималдуу жашты аныктоо керек. Ошондой эле уруксат берилген жана берилбеген 
жумуштарга, анын ичинде балдар иштебеши керек болгон кооптуу жумуштарга карата 
жөнүндө тактоону камсыз кылышы керек. Мындан тышкары, мыйзамдар жаштарды 
эмгекке бирдей укугун, басмырланбаган эмгек акынын, коопсуз жана татыктуу жумушчу 
чөйрөнүн негизинде иш менен камсыз кылууга өбөлгө түзүшү керек. Мектепке 
милдеттүү түрдө бара турган жаш курак эмгек мыйзамдары менен макулдашылышы 
керек, ошондо 14 жана 15 жаштагы балдарды эмгекке тартуу коркунучу азаят. 0 жаштан 
7 жашка чейинки бардык балдардын өнүгүү жана эрте жашта билим алуу укугун баса 
белгилөө үчүн мыйзамдарды МУКка ылайыктуулугун карап чыгуу жана күчөтүү керек. 
Калктын начар тамактануу көйгөйүн чечүү үчүн тамак-аш өнөр жайы үчүн мыйзамдар 
жана жоболор иштелип чыгышы керек. Алар эмчек сүтүн алмаштыруучу маркетингдин 
Эл аралык кодексине, тамак-ашты байытуу тутумуна шайкеш келүүнү камсыз кылуу 
жана ден соолукка пайдалуу тамак-аш чөйрөсүн түзүү үчүн иштелип чыгышы керек. 
Укук колдонуу жагынан алганда, учурдагы мыйзамдык жоболор аларды ишке ашыруу 
үчүн башкаруу түзүмдөрүнө инвестицияларды салуу, жетишсиз каржыланган саясат 
секторлорун каржылоо жана каржыланбаган же жетишсиз каржыланган кызматтар 
менен коштолушу керек. Мыйзам алдындагы актылар жана ченемдик документтер 
саясаттын максаттарына ылайык системалардын жол-жоболорун жана иштешин 
тактоого жана реформалоого тийиш. Мамлекеттик бюджеттер потенциалды өстүрүүгө 
олуттуу каражаттарды инвестициялоого тийиш, ал окутуунун чегинен чыгып, 
отчёттуулук механизмдерин бекемдөө жана окутуу маданиятын өнүктүрүү жолу 
менен системаларды реформалоону колдойт. Мунусуз мыйзамдар ниеттин пассивдүү 
көрүнүшү бойдон калат жана болот, андан ары ишке ашырууда артта калат.

245 Ратификацияланган конвенциялар: Расалык басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө эл аралык конвенция (ICERD); 
Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт (ICCPR); Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык 
пакт (ICESCR); Аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенция (АБЖК); Кыйноолорго жана башка катаал, 
адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенция (CAT); Баланын укуктары 
жөнүндө конвенция (БУУ БУК); Бардык эмгек мигранттарынын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо жөнүндө эл аралык 
конвенция (ICMW); Бардык адамдарды күч менен жок болуп кетүүдөн коргоо үчүн эл аралык конвенция (CPED) жана Майыптардын 
укуктары жөнүндө конвенция (МУК). Бул документтердин ар биринде катышуучу мамлекеттер тарабынан келишимдин жоболорунун 
аткарылышына мониторинг жүргүзүү үчүн эксперттик комитетти түзүү каралган. Айрым келишимдер конкреттүү маселелерге тиешелүү 
факультативдик протоколдор менен толукталган. Карагыла: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx. 
Азырынча ратификациялана электер: Адамдарды күч менен жок болуп кетүүдөн коргоо жөнүндө конвенция жана Билдирүүлөрдүн жол-
жобосу жөнүндө БУКка факультативдик протокол.

246 КМШ – Кыргызстан мыйзамдары боюнча маалыматтар базасын, бул сайттан карагыла URL: https://cis-legislation.com/document.
fwx?rgn=53124
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6. Жыйынтыктар 

1991-жылы көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин отуз жыл өткөндөн кийин 
Кыргызстан саясатта жана мыйзамдар базасында көрсөтүлгөн балдарга карата 
көз карашты жана ниетти ишке ашыруу үчүн потенциалды арттырууга олуттуу 
муктаждыктары жана алсыз институттары бар дагы эле жакыр өлкө болуп саналат. 
Кыргызстан балдардын укуктарын ишке ашырууда ийгиликтерге жетишкенине 
карабастан, күн тартибин аткаруу күнү алыс бойдон. Туулгандыкты каттоо, сабаттуулук 
деңгээли, баштапкы билим берүү менен камтуу деңгээли жалпыга жакын, ал эми 
балдарды КЖББ менен камтуу көбөйдү. Ошентсе да, КЖББ менен камтуу жетишсиз 
бойдон калууда, ал эми билим берүүнүн сапаты, балдарды мектепте кармоо жана 
билим берүүнүн жогорку деңгээлине жетүү көйгөйлүү бойдон калууда. Жаңы 
төрөлгөн балдардын, ымыркайлардын, балдардын өлүмүнүн, беш жашка чейинки 
балдардын өлүмүнүн жана энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү төмөндөдү, ал эми 
вакцинация менен жогорку камтуу аркылуу балдардын ооруларын алдын алуу менен 
өлүмдөр кыскарды.

Бирок балдарды эмдөө деңгээли төмөндөөдө. Азыркы учурда Кыргызстан 
тамактануунун үч эсе оорчулугуна туш болуп жатат жана психикалык ден соолук жана 
жашоо образына байланыштуу көйгөйлөр сыяктуу ден соолукка жаңы коркунучтар 
бар. Балдардын өлүмүнүн көбөйүп жаткан бөлүгүнүн себеби кырсыктар жана жаракат. 
АИВ/КЖИСтин алдын алуу жана ССГга жетүү өлкө үчүн көйгөй бойдон калууда. Жаңы 
байланыш каналдары аркылуу маалыматка жетүү Интернеттин көбөйүшү менен 
жакшырып, балдарды коргоо системасы бир нече реформаларды баштан кечирди. 
Бирок балдардын катышуу маданияты али түптөлө элек. Балдарды социалдык жактан 
коргоонун жеткиликтүүлүгү чектелген. Көпчүлүк балдар зордук-зомбулуктун тигил 
же бул түрүнө, психологиялык агрессияга жана физикалык жазага дуушар болушат, 
жашы жете электердин никеси жана балдар эмгеги көп кездешет. 

Көпчүлүк балдар үй-бүлөлүк камкордуктан ажыраган, анткени ата-энеси миграцияга 
кеткенде ташталган жана интернаттарга жана интернаттарга жайгаштырылган. 
Жыл сайын миңдеген балдар сот адилеттигине туш болушарын эске алганда, 
балдарга ыңгайлуу сот адилеттиги тутумуна жетүү кечиктирилгис маселе бойдон 
калууда. Мындан тышкары, прогресс болгон жерлерде бардык эле балдар бирдей 
артыкчылыктарга ээ боло алышкан жок. Балдардын айрым топтору, айрыкча 
кыздар, айыл жериндеги балдар, этностук  жана тилдик азчылыктар, ошондой эле 
майыптуулугу бар балдар артта калууда. Мындан тышкары, жаштар теңсиздик 
бала кезинде топтолуп, аны аялуу жана максаттуу саясий чараларга муктаж болгон 
курактык топко кирет. 

Балдардын укуктарын ишке ашыруудагы азыркы кемчиликтердин жана теңсиздиктин 
себептери бир нече деңгээлде: айрым үй-бүлөлөрдүн деңгээлинде, ошондой эле 
саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык коргоо, балдарды коргоо жана жарандык 
каттоо жана катышуу тутумдарынын иштөө деңгээлинде бар. Бир кыйла терең 
саясий, экономикалык, социалдык жана техникалык түзүмдүк себептер балдардын 
укуктарын ишке ашырууну төмөндөтөт. Кийинки эки жыл балдар жана үй-бүлөлөр 
үчүн өзгөчө оор болушу мүмкүн, анткени өлкө глобалдык COVID-19 пандемиясынын 
натыйжасында ИДӨнүн төмөндөшү менен байланышкан көйгөйлөрдү чечиши керек. 
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Ошол эле учурда Кыргызстан мындан ары да табигый кырсыктарга жана айлана-
чөйрөгө жана калктын ден соолугуна тийгизген олуттуу коркунучтарга туш болот. 
Кийинки эки жыл өлкөнүн алдыга жылышын же артка кетүүсүн аныктоодо чечүүчү 
мааниге ээ болушу мүмкүн жана көп нерсе өкмөттүн жана башка кызыкдар 
тараптардын баланын укуктарын ишке ашырууда кандайдыр бир убакыттын ичинде 
прогрессти токтотуп келген тоскоолдуктарды таанып жана жоюуга даяр эккендигине 
жараша болот.

Учурдагы жаңы актуалдуу тенденция болуп үй-бүлөнүн түзүмүн өзгөртүү эсептелет. 
Миграция балдардын кандай тарбия алынышына таасир этет: көптөгөн балдар 
чоң ата, чоң энелердин, ошондой эле жамааттын камкордугунда болушат. Жашоо 
узактыгындагы олуттуу айырмачылыкты эске алганда, жакынкы 20 жылда Кыргызстанда 
пенсионерлердин саны бир миллион жаранды түзөт247 жана алардын дээрлик төрттөн 
үч бөлүгүн аялдар түзөт. Кийинки он жылдын ичинде чоң ата, чоң энелер балдардын 
укуктарын жана жыргалчылыгын жакшыртууга көмөктөшүүдө кызыкдар тараптардын 
маанилүү тобу болуп калышат. Тез демографиялык өсүш балдардын санынын өсүп 
жаткандыгын кабыл алуу үчүн саламаттык сактоо жана билим берүү кызматтарына 
суроо-талаптын жана муктаждыктын көбөйүшүн билдирет.

Жаш үй-бүлөлөрдү бүгүнкүгө караганда колдоо көбүрөөк талап кылынат. Жакыр 
калктын арасында жаш балдары бар жана баладары көп үй-бүлөлөр бар. Балдардын 
гүлдөп өсүшү үчүн мамлекеттик саясаттын күн тартибинин борборунда үй-бүлөлөр 
болушу керек. 24 жашка чейинки курактагы калктын тенденциясы 2022-жылдан 
баштап кесиптик билим берүүгө болгон суроо-талап тездик менен жогорулай 
тургандыгын көрсөтүп турат.Эгерде өлкө өз калкынын билим деңгээлин жогорулатууга 
стратегиялык инвестицияларды жумшоону кааласа, инвестициялык терезе азыр ачык. 
Үй-бүлөгө жана балдарга инвестиция салуу – бул баланын укуктарын ишке ашырууда 
чоң прогресске карай жол гана эмес, коомдун да зор өнүгүшүнүн жолу.

247 2017-жыл үчүн Кыргыз Республикасында демографиялык кырдаалды талдоо / БУУнун Калк фонду, ЮНФПА. Бишкек, 2018.
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7. Сунуштамалар

Кыргызстан реформалардын саясатын, программаларын жана стратегияларын 
ишке ашырууга киришти, аларды улантуу жана тездетүү зарыл. Бирок мындан аркы 
демилгелер балдар менен кыздардын, майыптуулугу бар балдардын, мигранттардын, 
этностук жана тилдик азчылыктардын балдарынын ортосундагы теңсиздик маселесин 
чечүү үчүн зарыл. Мындан ары келтирилген жогорку деңгээлдеги сунуштар өкмөт 
жана балдардын укуктарын ырааттуу ишке ашырууну тездетүүдө өлкөнү колдоого 
мандаты же кызыкчылыгы бар ар кандай кызыкдар тараптар үчүн арналган. 

Жагымдуу чөйрөнү чыңдоо боюнча сунуштамалар:

1. Балдардын укуктары боюнча мыйзамдык база баарын камтыса да, айрым 
облустарды жакшыртуу зарыл. Миграцияга байланыштуу мыйзамдарда жана 
саясатта баланын укуктары эске алынышы керек; жеңил эмгек үчүн минималдуу 
жашты жана жумушка орношуу үчүн минималдуу жашты аныктоо, 14 жаштан 
жогору балдар үчүн уруксат берилген жумушту жана эмгек шарттарын аныктоо үчүн 
мыйзамдар күчөтүлүшү керек; билим берүү мыйзамдарында мектепке милдеттүү 
түрдө баруу курагын 16 жашка чейин көтөрүп, КЖБӨ жеткиликтүүлүк укугун 
аныктоо керек. Балдар жөнүндө кодекс парламенттик жумушчу топ тарабынан 
кайра каралып чыгып, 2021-жылы парламент тарабынан толук жактырылган. Бирок 
ага Президент тарабынан кол коюу бир жылдан ашык убакыттан бери күтүлүүдө. 
Балдар жөнүндө кодекстин акыркы версиясы балдардын укуктарынын эл аралык 
стандарттарына ылайык келтирилген жана Кыргызстан үчүн маанилүү жаңы 
жоболорду жана түшүнүктөрдү киргизүүдө. Бул ар кандай шарттарда балдарды 
денеге зыян келтирип жазага тартууга тыюу салган биринчи укуктук документ; 
анда аялуу балдардын жана үй-бүлөлөрдүн ишин жүргүзүүгө көбүрөөк көңүл 
бурулат жана жергиликтүү деңгээлде социалдык кызматтар балдарды коргоонун 
ишенимдүү тутумунун негизги жоболору катары аныкталат. Жаңы Балдар жөнүндө 
кодексте эмгек миграциясына байланыштуу калтырылган балдарды камкордукка 
алуу формалдаштырылган. Кылмыш-жаза процессуалдык кодекске киргизилген 
түзөтүүлөр балдарга карата зомбулук болгон учурда элдешүүгө тыюу салат жана 
буга тоскоолдук кылуучу механизмдерди киргизет. 

2. Саламаттык сактоого жана жакырчылыкта жашаган балдарды жана үй-бүлөлөрдү 
социалдык коргоого бюджет жана тармактык бюджеттер кызматкерлердин эмгек 
акысы, күнүмдүк керектелүүчү буюмдар, инновацияга жана эмдөө сыяктуу негизги 
кызматтарга суроо-талапты стимулдаштырууга ассигнованиелердин ортосундагы 
балансты камсыз кылуу үчүн кайра каралышы жана көбөйтүлүшү керек. 

3. Борбордук деңгээлде улуттук муктаждыктарга негизделген бюджетти пландоо 
облустардун менен райондордун ортосундагы финансылык теңсиздик көйгөйүн 
чечип, өзүн-өзү камсыз кылган жана кыйла жакыр аймактардын пайдасына 
каражаттарды кайра бөлүштүрүүнүн жолдорун сунушташы керек.

4. Кыргызстанда балдардын укуктарын ырааттуу ишке ашырууну тездетүү үчүн 
саясатка жооптуу мамлекеттик башкаруу органдарын координациялоо жана 
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башкаруу тартипке салынууга тийиш. Гендердик теңчилик боюнча комиссия түзүү 
керек, ошондой эле адамдарды сатуунун курмандыктарын кайра багыттоонун 
улуттук механизмин жана балдар эмгегин болтурбоо жана жоюу боюнча 
2020-2024-жылдарга карата иш-аракеттердин жаңы улуттук планын ишке ашырууга 
артыкчылыктуу көңүл буруу зарыл. Балдар үчүн сот адилеттиги маселелери 
боюнча координациялык кеңешти калыбына келтирүү зарыл.

5. Маалыматтарга негизделген саясатты жана мониторингди иштеп чыгуу керек. Бул 
саламаттык сактоо, билим берүү жана коргоо жаатындагы ТӨМдүн көрсөткүчтөрү 
боюнча дезагрегацияланган маалыматтарды берүүнү; майыптуулугу бар 
балдардын; юстиция тутумунда турган балдардын; мигрант балдардын жана балдар 
калкынын башка аялуу топторунун саны жөнүндө баштапкы маалыматтарды иштеп 
чыгууну; саясатка тиешеси бар изилдөөлөрдүн программасын иштеп чыгууну 
жана Улуттук статистикалык кызматтардын потенциалын чыңдоону камтыйт.

6. Саясатты ишке ашырууну пландоо жаатында мамлекеттик башкаруу органдарынын 
потенциалын чыңдоо. Демография, логистика жана жеткирүү тармагы, өзгөчө 
кырдаалдар жана кырсыктардын тобокелдигин азайтуу, адам ресурстары, 
жергиликтүү жамааттардын муктаждыктарын баалоо – бул пландоо боюнча 
потенциалды бекемдөө зарыл болгон бир нече тармак. Жакында түзүлгөн Балдардын 
укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан координациялаган баланын 
укуктарына мониторинг жүргүзүүнүн улуттук тутумунун потенциалын бекемдөө 
жана муниципалитеттердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
балдардын укуктарына карата жагдайын жакшыраак баалоосун камсыз кылуу үчүн 
борбордон ажыратылган мониторингдин потенциалын күчөтүү. Өкмөттүк эмес 
уюмду альтернативдик отчётторду колдонууга, ал эми өкмөттү Баланан укуктары 
боюнча конвенциясынын комитети үчүн өлкөлүк отчётту даярдоого үйрөтүү керек.

7. Коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу жана социалдык жүрүм-турумду 
өзгөртүү боюнча, атап айтканда баланын ден соолугу жана өнүгүүсү, сексуалдык 
репродуктивдик ден соолугу, психикалык ден соолугу, майыптуулугу бар балдарга 
карата коомдун стигматикалык мамилесин жоюу, балдарга жана аялдарга карата 
зомбулук менен байланышкан социалдык жана гендердик ченемдер , жашы 
жете электердин никеси, үй-бүлөдөгү зомбулук, эмдөө, ден соолукка пайдалуу 
тамактануу, дене тарбиясы, кыздардын билим алуусу жана мектепти таштоо 
маселелери боюнча комплекстүү улуттук программаны иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу.

8. Социалдык кызматтарды көрсөтүүгө жана балдардын укуктарын ырааттуу ишке 
ашырууну тездетүүгө көмөк көрсөтүү жана жакшыртуу үчүн көптөгөн кызыкдар 
тараптар, анын ичинде жеке сектор жана жарандык коом менен өнөктөштүктү 
бекемдөө.

9. Балдардын, өспүрүмдөрдүн жана жаштардын ой-пикирлерин эске алуу жана 
алардын ар кандай деңгээлдерде башкарууга же чечим кабыл алууга катышуусун 
камсыз кылуу үчүн жарандык коомдун уюмдары, жалпыга маалымдоо каражаттары 
жана жеке сектор, диний кызыкдар тараптар, жамааттардагы жана айылдардагы 
кызыкдар тараптар менен кызматташтыкты бекемдөө керек. Жамааттардын 
мүчөлөрүн жана ата-энелерди мектептерди жана медициналык мекемелерди 
башкарууга тартуу зарыл.
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Баланын укуктарын ырааттуу ишке ашырууну тездетүү боюнча сунуштамалар:

1. Спорт жана сергек жашоо образы, МКТ чөйрөсүндөгү коопсуз практика, айлана-
чөйрөнү коргоо, тамактануу жана психикалык саламаттык сыяктуу тармактарда 
Өкмөттүн саясатынын чектерин бекемдөө.

2. Билим берүүнүн сапаты, КЖББнын сапаты жана камтуу маселелерин чечүү жолу 
менен кенже курактагы балдарды өнүктүрүү жана билим берүү жаатындагы 
саясатты ишке ашырууну күчөтүү. Саламаттык сактоо, тамактануу, эрте 
стимулдаштырууну камтыган КЖБӨгө карата комплекстүү мамиле жасоо үчүн 
секторлордун ортосундагы координация.

3. Майыптуулугу бар балдарды салттуу билим берүү тутумуна киргизүүнү камсыз 
кылуу жана балдардын артта калган топторунун жетишкендиктерин жогорулатуу 
үчүн МУКка ылайык инклюзивдик билим берүү концепциясын кайра карап чыгуу. 

4. Эненин, баланын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун коргоо жаатындагы саясатты 
ишке ашырууну күчөтүү жана медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу, 
анын ичинде майыптуулугу бар балдар жана ВИЧ менен жашаган балдар сыяктуу 
конкреттүү топтордун кызматтарына болгон керектөөлөрдү канааттандыруу.

5. Балдар жакырчылыгынын көп өлчөмдүү мүнөзүн таануу менен балдар 
жакырчылыгынын деңгээлин төмөндөтүү жана балдары бар үй-бүлөлөрдү 
кеңири камтууну камсыз кылуу үчүн саясатты жана социалдык коргоо системасын 
реформалоо.

6. Балдарды коргоо жана үй-бүлөнү колдоо саясатын тиешелүү каржылоо, 
квалификация, окутуу жана үй-бүлөнү колдоо жана балдарды бардык деңгээлде 
коргоо үчүн социалдык кызматтардын кызматкерлерин колдоо аркылуу жана 
жамааттардын деңгээлинде минималдуу кызмат көрсөтүүлөр пакети аркылуу 
ишке ашырууну күчөтүү.

7. Акысыз юридикалык жардамга, пробация жана камактан чыгаруу программаларына 
жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, ошондой эле укук коргоо органдарынын жана сот 
адилеттиги органдарынын кызматкерлерин окутуу боюнча туруктуу чаралар 
аркылуу балдар үчүн сот адилеттиги саясатын ишке ашырууну күчөтүү.

8. Балдар эмгеги жана кооптуу балдар эмгеги менен күрөшүү үчүн эмгек жаатындагы 
саясатты билим берүү жаатындагы саясатка ылайык келтирүү жолу менен ишке 
ашырууну күчөтүү.



Эскертүүлөр үчүн





Ар бир бала үчүн
А ким болсо да.
Кайда гана жашабасын.
Ар бир бала балалыкка татыктуу.
Келечек.
Адилеттүү мүмкүнчүлүк.
Вот почему ЮНИСЕФ там.
Ар бир бала үчүн.
Күн сайын иштейт.
190дон ашык ѳлкѳдѳ жана аймактарда.
Кыйын болгон нерсенин баарына жетишүү.
Жардамга эң муктат болгондорго.
Эң чоң тобокелчиликке барышат.
Ошондуктан биз аягына чейин турабыз.
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