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КЫСКАРТУУлАР

АдЖК (англ. СEDAW) – Аялдарга карата дискриминациянын бардык 
түрлөрүн жоюу боюнча конвенция

АИВ – Адамдын иммунодефицитинин вирусу

АКд – Аялдарга карата дискриминация

АУЖд – Адам укуктарынын жалпы декларациясы

БӨУ – Бейөкмөт уюм

БУУ – Бириккен Улуттар Уюму

БУУ Аялдар (англ. UN Women) – Бириккен Улуттар Уюмунун ген-
дердик теңдик жана аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлуктөрүн 
кеңейтүү маселелери боюнча түзүмү 

ЖЖЖо – Жыныстык жол менен жуккан ооруулар

ЖК – Жогорку Кенеш (Парламент)

ЖмА – Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

ЖӨБ – Жергиликтүү өз алдынча башкаруу

ЖСУЭП – Жарандык жана саясый укуктар жөнүндө эл аралык пакт

ИПП – Иш-аракеттердин Пекин платформасы

ИУП – Иш-аракеттердин Улуттук Планы

КБ – Коомдук бирикме

КР – Кыргыз Республикасы
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КР ЖК мЧ – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам 
чыгаруу жыйыны

КР КК – Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси

КР ЭК – Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси

CEDAW – Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу 
жөнүндөгү конвенция (англ.)

СПИд – Иммундук дефициттен пайда болгон синдром

УК – Улуттук Кеңеш

ФАо (англ. FAO) – Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл 
чарба түзүмү

ФП АдЖК (англ. СEDAW) – Аялдарга карата дискриминациянын бар-
дык түрлөрүн жоюу боюнча конвенцияга карата факультативдик про-
токол

ЭСмУЭП – Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө 
эл аралык пакт

ЭЭУ (англ. ILO) – Эл аралык эмгек уюму

ЮнИСЕФ (англ. UNICEF) – Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду

ЮнФПА (англ. UNFPA) – Бириккен Улуттар Уюмунун Калк Фонду
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КИРИШҮҮ

БУУ тарабынан адам укуктарын чагылдырган бир катар негизги 
документтер [БУУнун Уставы (1946), АУЖД (1948), ЭСМУЭП (1966), 
ЖСУЭП (1966) жана башкалар] иштелип чыгып кабыл алынган.

Бул документтердин баарында тиешелүү спецификалык маселелер 
менен бир катар аялдар менен эркектердин тең укуктуулук принциби 
да бекитилген, ошондой эле жыныс жышаанасына карап дискрими-
нацияга тыюу салынган. Бирок бул принципти андан ары иш жүзүнө 
ашырууда жогоруда аталган документтер жетишсиздик кылган. 

Көрсө, аялга да, эркекке да бирдей караган, бул бейтарап документ-
тер аялдардын укуктарын толук кандуу коргой албайт экен. Анткени, 
аялдардын укуктарынын физиологиялык, социалдык жана тарыхый 
себептерге байланыштуу өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ушуга байланыштуу 
БУУнун Башкы Ассамблеясы 1979-жылы аялдардын тең укуктуулугун, 
ошондой эле жеке жана коомдук турмушта дискриминациядан эркин 
экендигин кепилдеген атайын конвенцияны кабыл алган. Бул – Аял-
дарга карата дискриминациянын бардык түрлөрун жоюу жөнүндөгү 
Конвенция (мындан ары Конвенция, CEDAW – англисче, АДЖК – кыр-
гызча, КлДЖ – орусча).

CEDAW жогоруда аталган адам укуктары боюнча башка документтер-
ден айырмаланып, аялдардын укуктарынын спецификасын эске алып 
«аялдарга карата дискриминация» деген түшүнүктү киргизген. Кон-
венциянын маанилүу аспекттеринин бири ал аялдардын үй-бүлөлүк 
абалына карабастан саясый, социалдык жана маданий жашоодогу 
укуктарынын жүзөгө ашыруусуна мамлекеттердин жоопкерчилигин 
орнотот жана аялдар менен эркектер ортосундагы тең укуктуулукка 
жетүү үчүн иш-чараларды карайт. Бул басылма Конвенциянын статья-
ларынын мазмуунун окуп үйрөнүү, CEDAW Комитетине Конвенциянын 
жоболорунун жана Комитеттин рекомендацияларынын аткарылышы 
тууралуу мамлекеттердин мезгилдүү баяндамасын жазууда Конвен-
цияны колдонуу маселелерине арналган. Ошондой эле басылмада 
Конвенциянын жоболорун натыйжалуу ишке ашырууну камсыздоо 
жана улуттук мыйзамдарды, саясатты, программаларды Конвенция-
нын принциптерине жана талаптарына ылайыктоо маселелерине чоң 
көңүл бурулат.



7

Колдонмо үч бөлүктөн турат.

Биринчи бөлүк – «Статьяларга обзор» Ковенциянын статьяларын, 
аларга түшүндүрмөлөрдү (комментарийлерди) жана катышуучу мам-
лекеттердин милдеттенмелерин камтыйт.

Экинчи бөлүк «Тактама бөлүгү» деп аталат да, анда Ковенциянын 
структурасына жана принциптерине байланышкан маалыматтар, 
ошондой эле Конвенцияда кезиккен негизги түшүнүктөргө жана тер-
миндерге түшүндүрмөлөр суроо-жооп түрүндө берилет.

Үчүнчү бөлүктө «Тиркемелер» (Кыргызстандын милдеттенмелерин ат-
каруусуна жана өлкөдөгү аялдардын абалына байланышкан кээ бир 
статьяларга материалдар) келтирилет.

Урматтуу окурмандар! Бул басылма КР аялдарынын абалы боюнча 
материалдарды топтоодо жана анализдөөдө, CEDAW Комитетине 
өкмөттүн баяндамасын жазууда жакшы маалымат булагы катары кыз-
мат өтөй алат деп ишенебиз.





25.04.2013 ж. № 59 «КРнын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» «Аялдарда Колдоо Борбору» 
Коомдук бирикмесинин демилгеси, 13-сентябрь, 2013 ж.

I-б└л┬к.
СТАТЬЯЛАРГА ОБЗОР
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1-статья.	 аялдарга	карата	дискримина-
цияга	аныктама

Ушул Конвенциянын максаттарын эске алганда «аялдарга карата 
дискриминация» түшүнүгү аялдардын өздөрүнүн үй-бүлөлүк абалы-
на карабастан, эркектер менен аялдардын тең укуктуулугунун неги-
зинде саясий, экономикалык, социалдык, маданий, жарандык же ар 
кандай башка тармактардагы адам укуктарын жана негизги эркиндик-
терин таанышын, колдонушун же жүзөгө ашырышын басаңдатууга же 
жокко чыгарууга багытталган, жынысы боюнча бардык айырмалоону, 
эске албоону же чектөөнү билдирет.

1-статьяга түшүндүрмөлөр

1-статья «аялдарга карата дискриминация» деген терминди киргизет. 
Андан ары Конвенциянын башка бардык статьялары ушул түшүнүк 
менен байланышат. Жыныс жышаанасына карап дискриминацияло-
ого тыюу салган БУУнун Уставы, Адам укуктарынын жалпы декла-
рациясы, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык Пакт 
жана Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл 
аралык Пакт сыяктуу эл аралык башка келишимдерден айырмала-
нып, Конвенциянын 1-статьясында аялдарга карата дискриминация 
ийне-жибине чейин кеңири түшүндүрүлөт. Жыныс жышаанасына 
карап айырмалоолор, чектөөлөр жана эске албоолор аялдарга өз 
укуктарынан эркектердей эле даражада пайдалана алуусуна тоско-
олдуктарды жаратат. 

Конвенциянын негизги 16 статьясы аялдардын абалына өзгөчө та-
асир эткен дискриминациянын спецификалык чөйрөлөрун анык-
тайт жана бул дискриминацияларды кантип жоюунун жол-жобосун 
көрсөтөт. Бейтарап документтерден айырмаланып, 1-статья аялдар-
га карата дискриминацияга төмөнкүдөй аныктама берет:

 ● Аялдарга карата атайын же атайын эмес залал келтирилген;

 ● Жеке жана коомдук чөйрөдө (кайсы чөйрө болбосун) аялдардын 
укуктарын таанууга тоскоол болгон;
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1-статья.
Аялдарга карата дискриминацияга аныктама

 ● Аялдарга өздөрүнүн жалпыга таанылган укуктарынан жана негизги 
эркиндигинен пайдалануусуна тоскоол болгон;

 ● Анын кесепети аялдарга (күйөөдөгү же күйөөдө эмес) өз укуктары-
нан эркектердей пайдалануусун кыйындаткан көрүнүш деп анык-
тама берген.

Аялдарга карата дискриминация түз (ачык) жана кыйыр (жашыруун) 
мүнөздө болушу мүмкүн:

түз – мында иш жүзүндөгү саясат же практика тигил же бул жыныска 
таандык экендигине карап инсандын мүмкүнчүлүктөрүнө жана приви-
легияларына ачык түрдө тыюу салат.

кыйыр – мында саясат же практика гендердик жактан бейтараптай 
көрүнөт, бирок иш жүзүндө бир жыныстын өкүлүнүн мүмкүнчүлүктөрүн 
жана привилегияларын системалуу түрдө таныбоого алып келет. Бул 
укуктарды жана эркиндиктерди пайдалануу жагынан алып караганда 
жыныстарга бирдей эмес натыйжаларды берет.

Демек, CEDAW башка бейтарап укуктук документтерден айырма-
ланып, АКДны аныктоодо аялдардын укуктарынын аялдар менен 
эркектердин физиологиялык жана гендердик айырмачылыктарына 
байланышкан спецификасын эске алган.

Аялдарга карата зомбулук деген көрүнүш жөнүндө Конвенцияда сөз 
болбойт. Бирок CEDAW Комитетинин № 19 Башкы рекомендация-
сында аял экендиги үчүн гана ага каршы багытталган жыныска не-
гизделген зомбулук «Аялдарга карата дискриминациянын» бир түрү 
деген жыйынтыкка келет.

1-статья Катышуучу-мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

1-статья катышуучу мамлекеттерди 
бардык – саясий, экономикалык, со-
циалдык жана жарандык чөйрөдөгү 
аялдарга карата дискриминацияны 
жок кылууга умтулууга милдеттенди-
рет. Аялдарга карата дискриминация 
негизинен жеке чөйрөдө, үй шартын-

Кыргызстан 
CEDAWну 1997 ж. 

ратификациялаган
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да жүз бергендиктен, ал жеке сферада («кайсы жакта болбосун») жо-
опкерчилик мамлекеттин мойнунда экенин айтат. Ошентип, мамлекет-
тин милдеттенмелери мамлекет тарабынан гана болгон дискримина-
цияны токтотуу эмес, жеке тараптан болгонду да камтыйт, ошондой 
эле түз жана кыйыр дискриминация маселелерин да мамлекет таанып 
билип, чечүүгө тийиш (Кар.: Тактама бөлүмдү).

2-статья.	 Дискриминацияны	жоюу	
боюнча	милдеттенмелер

 

Конвенцияга мүчө болуп кирген мамлекеттер аялдарга карата дискри-
минациянын бардык түрлөрүн айыпташат, аялдарга карата дискрими-
нацияны жоюу саясатын токтоосуз бардык тийиштүү ыкмалар менен 
жүргүзүүгө макул болушат жана ушул максатта төмөнкүлөргө милдет-
темелерди мойнуна алышат: 

a) эркектер менен аялдардын тең укуктуулук принцибин 
өздөрүнүн улуттук конституциясына же башка тиешелүү мый-
замына киргизүү, эгерде бул мурда жасалбаса, мыйзамдын 
жана башка тийиштүү каражаттардын жардамы менен ал 
принциптин практикалык жүзөгө ашырылышын камсыз кы-
луу;

б) аялдарга карата болгон ар кандай дискриминацияга тыюу 
салуучу, зарыл болгон учурда санкцияларды ичине камтыган 
тийиштүү мыйзамдык жана башка чараларды колдонуу;

в) эркектер менен бирдей негизде аялдардын укуктарын юри-
дикалык жактан коргоону орнотуу, компетенттүү улуттук 
соттордун жана башка мамлекеттик мекемелердин жарда-
мы менен дискриминациянын актыларынын каалагандай 
түрүнө каршы аялдарды натыйжалуу коргоону камсыз кы-
луу;

г) аялдарга карата кандайдыр бир дискриминациялоочу акты-
ларды же аракеттерди жасоодон тыйуу салуу жолу менен 
кармануу жана мамлекеттик органдар менен мекемелер 
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2-статья.	
дискриминацияны жоюу боюнча милдеттенмелер

ушул милдеттенмеге ылайык аракеттене тургандыгын гаран-
тиялоо;

д) кандайдыр адам, уюм же ишкана тарабынан жасалган аял-
дарга карата дискриминацияны жоюу үчүн бардык тиешелүү 
чараларды көрүү;

е) аялдарга карата дискриминацияны камтыган колдонулуп 
жаткан мыйзамдарды, токтомдорду, үрп-адаттарды жана 
практиканы өзгөртүү же жокко чыгаруу үчүн бардык тийиштүү 
чараларды, анын ичинде мыйзамдык чараларды дагы колдо-
нуу;

ж) аялдарга карата дискриминацияны камтыган өзүнүн кылмыш 
боюнча мыйзамынын бардык жоболорун жокко чыгаруу.

2-статьяга түшүндүрмөлөр

Катышуучу мамлекет, б. а. Конвенцияны ратификациялаган өлкө ав-
томаттык түрдө Конвенциянын бардык жоболорун аткарууну жана 
улуттук деңгээлде аялдардын жана эркектердин теңдигин камсыздо-
ону мойнуна алат. Конвенциянын 2-статьясы аялдарга карата дискри-
минацияны жоюу боюнча катышуучу мамлекеттерге жүктөлүүчү мил-
деттенмелерди туюнтат жана катышуучу-мамлекеттерден аялдардын 
укуктарын натыйжалуу коргоону жана аялдарды дискриминациядан 
коргоо жана алардын укуктук жардамды алуусу үчүн мүмкүнчүлүктү 
берүүнү талап кылат. Бул статьяга ылайык мамлекет мамлекеттик же-
текчилер жана институттар тарабынан гана эмес, менчиктин түрүнө 
карабастан жеке тараптар, уюмдар жана мекемелер тарабынан да жүз 
берген аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн иш-чараларды 
кабыл алууга жооптуу.

2-статьянын башкы талабы аялдар менен эркектердин теңдик прин-
цибин өлкөнүн Конституциясына же башка ылайыктуу мыйзамдарга 
киргизүү. Бул аялдардын укуктарын коргоонун негизин камсыздайт.

Катышуучу-мамлекеттер өздөрүнун аракеттеги колдонуп жаткан 
жарандык, кылмыш-жаза жана эмгек мыйзамдарына экспертиза 
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жүргүзүп, кайрадан кароо жолу менен дискриминациянын укуктук не-
гизин жок кылууга милдеттүү. Ошондой эле жаңы кабыл алынып жат-
кан мыйзамдарды гендердик экспертизадан өткөрүү.

2-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

• Аялдардын жана эркектердин теңдиги тууралуу принципти 
өлкөнүн Конституциясына же башка ылайыктуу мыйзамда-
рына киргизүү;

• Аялдарга карата дискриминацияны айыптап, аны конститу-
циялык, мыйзамдык жана башка тиешелүү иш чаралардын 
жардамы аркылуу жоюу. 

• Аялдарды дискриминацияга кабылтканы үчүн тиешелүү санк-
цияны кабыл алуу тууралуу жобону улуттук мыйзамдарга 
киргизүү;

• Мамлекеттик, жеке структуралар, ошондой эле жеке тараптар 
аялдарга карата дискриминацияны болтурбоосун камсыздоо;

• Аялдарга карата дискриминацияга жол берген бардык прак-
тикаларга, мыйзаамдарга жана каада-адаттарга анализ жа-
сап, аларды өзгөртүү жана жоюу боюнча чараларды кабыл 
алуу;

• Мамлекеттик органдарда, үй-бүлөдө жана жергиликтүү жама-
аттарда чечим кабыл алууларга аялдардын тең катышуусун 
камсыздоо үчүн шарттарды түзүү;

• Дискриминациянын укуктук негиздерин жоюу үчүн өлкөдө иш-
теп жаткан жарандык, кылмыш-жаза жана эмгек мыйзамда-
рына, ошондой эле жаңыдан кабыл алынып жаткан мыйзам-
дарга гендердик экспертиза жүргүзүү;

• Коомдук жана жеке чөйрөлөрдө аялдар жана эркектердин 
теңчилиги тууралуу принциптерди мыйзамдык же башка 
тиешелүү иш-чаралардын жардамы менен практикада жүзөгө 
ашырууну камсыздоо;
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3-статья.	
аялдарды	өнγктγрγγ	жана	илгерилетγγ

• Улуттук мыйзамдарды Конвенциянын принциптерине ылай-
ыкташтыруу. Конвенциянын принциптери улуттук мыйзам-
дарда укуктук норма катары чагылдырылууга тийиш;

• Дискриминациянын бардык түрүнө каршы аялдарды натый-
жалуу коргоо үчүн сотторго системалуу түрдө гендердик оку-
тууну жүргүзүү жана аялдардын укуктарын эркектер менен 
бирдей негизде юридикалык коргоону орнотуу. 

3-статья.	 аялдарды	өнγктγрγγ	жана	
илгерилетγγ

Мүчө-мамлекеттер бардык тармактарда, атап айтканда саясий, со-
циалдык, экономикалык жана маданий тармактарда аялдардын ар 
тараптуу өнүгүшү менен прогрессин камсыз кылуу үчүн, эркектер ме-
нен бирдей негизде адам укуктары менен негизги эркиндиктерин ишке 
ашырууну, колдонууну аларга гарантиялоо үчүн бардык тийиштүү ча-
раларды, ошонун ичинде мыйзамдык чараларды колдонушат.

3-статьяга түшүндүрмөлөр

Албетте, 2-статьяда айтылгандай, иш чараларды иштеп чыгып, доку-
менттерди кабыл алса болот. Бирок алар жөн эле сөз жүзүндө калып, 
ишке ашпашы мүмкүн. Ошондуктан, 3-статья 2-статьяда көрсөтүлгөн 
мыйзамдык өзгөрүүлөр аялдардын өнүгүүсүнө жана илгерилөөсүнө 
өбөлгө болгон экономикалык, социалдык, саясий жана маданий 
чөйрөдөгү өзгөрүүлөр менен коштолуусун талап кылат. 

Көбүнчө аялдар мүмкунчүлүгүн пайдаланууга шартынын жогунан 
мыйзам менен берилген укуктарды пайдалана алышпайт. Ошондук-
тан, аялдардын укуктарынын чындап реализация болушу жана алар-
дын өнүгүп өсүшү үчүн практикалык каражаттарды колдонуу керек. 
Мисалы, эрте күйөөгө чыгып, балалуу болуп калгандыктан, орто би-
лим ала албай калган кыздарга билим берүү үчүн кандай шарттарды 
түзүү зарыл? Бул кыздардын билимин өркүндөтүү үчүн мамлекеттик 
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органдар кечки мектептерди же экстернат-мектептерди ачышы керек, 
же аялдар коомдук пайдалуу ишке тартылуусу үчүн мектепке чейиин-
ки балдар мекемелеринин тармагын кеңейтүү зарыл ж. б.

3-статьянын талабына ылайык катышуучу-мамлекеттер аялдардын 
ар тараптан өнүгүшү жана илгерилөөсү үчүн иш-чараларды, анын 
ичинде мыйзамдык, пландоосу жана жүзөгө ашыруусу тийиш. Бул не-
гизги адам укуктарынан жана эркектер менен тең фундаменталдуу 
эркиндиктерден иш жүзүндө пайдаланууга аялдардын мумкүнчүлүгүн 
кеңейтет. 

3-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

3-статьянын талабына ылайык катышуучу мамлекеттер:

•	 Аялдардын ар тараптан өнүгүүсүн жана илгерилөөсүн кам-
сыздаган иш-чараларды кабыл алуусу зарыл;

•	 Саясатты жана программаларды иштеп чыгууда Конвенци-
янын жоболорун реализациялоо боюнча милдеттенмелерди 
жана CEDAW Комитетинин корутунду рекомендацияларын 
эске алуусу зарыл;

•	 Аракеттеги саясаттын жана программалардын кыздардын 
жана аялдардын абалына тийгизген таасирин көзөмөлдөө 
үчүн статистикалык маалыматтарды жыйноо жана 
анализдөөгө тийиш;

•	 Саясий процесстерге жана социалдык камсыздоого реалдуу 
жетүүнү ишке ашыруу;

•	 Саламаттыкты сактоого жана медициналык тейлөөнү пайда-
ланууну ишке ашыруу;

•	 Билим алууга, өнүгүү программаларына, сабаттуулукка жана 
жумуштуулукка жетүүнү ишке ашыруу;

•	 Социалдык бакубатчылыкка жетүүну камсыздоо жана мен-
чикти башкаруу боюнча тажырыйбаны калыптандыруу;
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4-статья.	
Эркектер	менен	аялдардын	ортосундагы	иш	

жγзγндөгγ	теңдикке	жетγγнγ	тездетγγ

•	 Аялдардын эркектер менен тең укуктардан жана эркиндик-
терден пайдалануусу үчүн шарт түзгөн мыйзамдардын жо-
болорун, нормаларды иштеп чыгууга аялдардын катышуусун 
камсыздоо. 

4-статья.	 Эркектер	менен	аялдардын	
ортосундагы	иш	жγзγндөгγ	
теңдикке	жетγγнγ	тездетγγ

1.	 Мүчө-мамлекеттердин эркектер менен аялдардын ортосунда 
чыныгы теңдикти орнотууну күчөтүүгө багытталган убактылуу 
атайын чараларды колдонушу ушул Конвенцияда аныкталгандай 
дискриминациялоочу болуп саналбайт. Бирок алар эч кандай тең 
укуктуу эмес же дифференциацияланган стандарттарды сактоону 
пайда кылбаш керек. Качан гана мүмкүнчүлүктөрдүн теңдигинин 
жана тең укуктуу карым-катыштын максаттарына жетишилгенде, 
бул чаралар алып ташталууга тийиш. 

2.	 Мүчө-мамлекеттердин энеликти коргоого багытталган атайын 
жана ушул Конвенцияда камтылган чараларды колдонушу дис-
криминациялоо болуп эсептелбейт. 

4-статьяга түшүндүрмөлөр

Буга чейинки статьяларда аялдарга карата дискриминацияны жоюу 
максатында катышуучу мамлекеттер укуктук жана саясий иш ча-
раларды кабыл ала тургандыгы тууралуу айтылат. Бирок чыныгы 
теңчиликке жетүү үчүн бул аздык кылат. Аялдардын алга илгерилөө 
жолунда аларга мүмкүнчүлүк бербеген жана чыныгы теңчиликке 
жетүүсүн кыйындаткан көп тоскоолдуктар учурайт. Ошондуктан, 4-ста-
тьяда чыныгы теңчиликке жетүүнүн жолдорунун бири болгон аялдар 
үчүн убактылуу атайын иш чараларды кабыл алуу сунушталат. Ант-
кени, аялдардын чыныгы теңдигин камсыз кылуу үчүн формалдуу 
теңдик жетишсиздик кылат. Комитет өзүнун № 5 Жалпы рекоменда-
циясында катышуучу-мамлекеттердин оң дискриминация (кар.: такта-
ма бөлүктү), аялдарды билим берүү, экономика, саясат жана эмгек 
чөйрөлөрүндө илгерилетүү үчүн квоталык система сыяктуу убактылуу 
атайын иш-чараларды пайдалануусун колдойт.
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Ал эми № 8 Жалпы рекомендациясында Комитет мамлекеттерге 
өзүнүн өкүлдөрүн эл аралык деңгээлде иштөөгө көрсөтүүдө аялдар-
дын теңдигин камсыздоо үчүн оң дискриминациянын убактылуу атай-
ын иш- чара катары киргизүүну сунуштайт. Иш жүзүндөгү теңдикке 
жеткен сон бул чаралар алынып салынат.

Энеликке байланышкан аялдардын спецификалык кызыкчылыктары 
бар. Репродуктивдик укуктарды колдоого багытталган иш-чаралар 
дискриминациялык деп эсептелбейт. Алар эч убакта алынып салбо-
ого тийиш. 

Ошентип, аялдардын теңдиги эркектер менен тең укуктарды киргизүү 
менен эле камсыздалбайт, керек учурда убактылуу атайын чараларды 
да кабыл алуу зарыл.

4-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

4-статьяга ылайык катышуучу-мамлекеттер төмөнкүлөрдү аткарууга 
милдеттүү:

• Теңсиздиктин түрлөрүн жана аялдар менен эркектердин ор-
тосундагы теңчиликке жетүүдөгү тоскоолдуктарды анализдеп 
чыгууга;

• Аялдардын иш жүзүндө теңчиликке жетүүсүн ылдамдатуу бо-
юнча атайын чараларды көрүүгө;

• Атайын иш-чаралардын кабыл алынышынын натыйжалуулу-
гуна мониторинг жүргүзүү жана жыйынтыгына баа берүүгө;

• Иш жүзүндөгү теңчиликке жеткен соң бул иш-чараларды алып 
салуу жагын кароого;

• Аялдар үчун спецификалык мүнөздөгү кызыкчылыктарды, 
анын ичинде кош бойлуулукту, энеликти, репродуктивдик ден 
соолукту жана иш ордундагы аялдын коопсуздугун коргоо бо-
юнча иш-чаралардын планын иштеп чыгууга. 
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5-статья.	
Эркектер менен аялдардын социалдык маданий 

ролдору жана стереотиптер

5-статья.	 Эркектер	менен	аялдардын	
социалдык	маданий	ролдору	
жана	стереотиптер

 

Мүчө-мамлекеттер төмөнкү максаттарда бардык тийиштүү чараларды 
колдонушат:

a)	 ырым-жырымдарды түп-тамырынан жоюуга жана жыныстар-
дын биринин сапатынын начардыгына же артыкчылыгына же 
эркектер менен аялдардын ролунун стереотиптүү болуп кал-
гандыгына негизделген адаттар менен бардык башка практи-
каны жок кылууга жетишүү максатында эркектер менен аял-
дардын жүрүм-турумунун социалдык жана маданий моделин 
өзгөртүү;

б)	 үй-бүлөлүк тарбиялоо, энеликти социалдык функция катары 
туура түшүнүүнү өзүнө камтышын жана бардык учурларда 
балдардын таламдары басымдуу болгон шарттарда өз бал-
дарын тарбиялоо жана жетилтүү үчүн эркектер менен аял-
дардын жалпы жоопкерчилигин таанууну камсыз кылуу.

5-статьяга түшүндүрмөлөр

5-статья жыныстардын биринин экинчисине карата үстөмдүгүнө же 
кемсинтүүсүнө негизделген практиканы жана гендердик стреотип-
терди жоюуга багытталган. Эгер мамлекет юридикалык жана иш 
жүзүндөгү теңдикке жетүү үчүн активдүү иш-аракеттерди кабыл алса 
дагы аялдардын жолунда адат, салттарга жана гендердик стерео-
типтерге байланышкан көзгө көрүнбөгөн тоскоолдуктар көп. Ошон-
дуктан, теңдикти чындап алга илгерилетүү социалдык жана маданий 
өзгөрүүлөрдү талап кылат. 

5-статья эркек менен аялдын өз ара мамилелеринин өзгөрүүсүнө ба-
гытталган жана гендердик стереотиптерди, жүрум-турумдун салттуу 
үлгүсүн жоюуну көздөйт. Комитет № 3 жалпы рекомендациясында 
аялдардын жүрум-турумунун үлгүсү тууралуу социалдык-маданий 
факторлор жана стреотиптүү концепциялар дагы эле орун алып кел-
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гендиги белгиленет. Бул жыныс жышаанасына карата дискриминация-
ны сактайт жана 5-статьянын ишке ашуусуна тоскоол болот. 

Комитет № 1 Жалпы рекомендациясында 5-статьянын контекстинде 
салттуу көз караштардын айынан аялдар багыныңкы абалга кептелге-
нин жана стереотиптүү ролдордун окүм сүрүшү зомбулук, маскаралоо, 
мажбурлап күйөөгө берүү ж. б. сыяктуу дискриминациянын кеңири та-
ралып, сакталуусуна алып келет.

Ошондой эле 5-статьянын эң маанилүү кырдаалы – бул балдарды 
тарбиялоо милдети аялдын гана мойнунда эмес, ага эркек менен аял 
чогуу жоопкерчиликтүү экендигинде.

5-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

5-статья мамлекеттерден төмөнкүлөрдү талап кылат:

•	 Эркек менен аялдын жүрүм-турумундагы эрте күйөөгө берүү, 
эрте эне болуп калуу, кыздарды ала качуу, никеге турууга маж-
бурлоо (ата-энеси макулдашып алып), көп аял алуу, үйдөгү 
зомбулук сыяктуу аялдардын абалын начарлатууга алып кел-
ген ырым-жырымдарды, каада-салттарды жоюу боюнча чара 
көрүүнү;

•	 Дискриминацияга жана аял менен эркектин стереотиптүү 
ролдоруна алып келүүчү жана терс стереотиптүү көз ка-
раштардын кийинки муундун улан-кыздарына өтүп калуусу-
нун себепчиси болгон жүрум-турумдун социалдык-маданий 
үлгүлөрүн өзгөртүү боюнча чараларды кабыл алууну;

•	 Массалык маалымат каражаттары аркылуу гендердик 
теңчиликти пропагандалоону;

•	 Окуу жайларында гендердик окуу программаларын киргизүү, 
ошону менен бирге окуу куралдарын сөзсүз түрдө эксперти-
задан өткөрүү боюнча чараларды көрүүнү;

•	 Эркектерди педагогикалык адистикке тартуу боюнча чара-
ларды көрүүнү;
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6-статья.	
Аялдарды эксплуатациялоо

•	 Аялдардын укуктук сабаттуулугун көтөрүү максатында чара 
көрүүнү;

•	 Укук коргоо жана сот органдарынын өкүлдөрун даярдоо бо-
юнча окуу планын эске алып гендердик өңүтүн түзүүнү;

•	 Массалык маалымат каражаттары, диний институттар, биз-
нес-структуралар сыяктуу институттардын ишмердигинде 
дискриминациялык практикалар орун алса, ага карата мам-
лекеттин позициясын аныктоону/билдирүүнү;

•	 Социалдык инфраструктураны өнүктүрүү жана ата-энелерге 
шарттарды (мисалга, мектепке чейинки мекемелерди, бал-
дарды кароо үчүн ата-энелерге бериле турган отпускалардын 
системасын өнүктүрүү, эркектерди балдарды тарбиялоого 
тартуу үчүн маалымат кампаниясын өткөрүү, үй-бүлөдөгү ма-
милелер, чыр-чатакты зомбулуксуз жол менен чечүү, ата-эне-
лик милдетти аткаруу боюнча окутууларды уюштуруу) түзүү 
үчүн күч аракетти жумшоону;

•	 Энелик үй-бүлөдө социалдык маанилүү функция катары таа-
нылышы жана балдардын тарбиясы жана өнүгүшү үчүн эркек 
да, аял да бирдей жоопкерчликти тартуусу үчүн чараларды 
кабыл алуу.

6-статья.	 аялдарды	эксплуатациялоо

Мүчө-мамлекеттер аялдарды сатып-соодалоонун бардык түрлөрүн 
жана алардын сойкучулугунан пайда табууну тыйуу үчүн бардык 
тийиштүү чараларды, ошонун ичинде мыйзамдык чараларды колдо-
нушат.

6-статьяга түшүндүрмөлөр

Адамдарды соодалоого каршы аракеттенүү маселеси 18-кылымдын 
аягында эле башталган. Бул аралыкта адамдарды, айрыкча аялдар-
ды соодалоого каршы күрөшүү багытында бир топ эл аралык доку-
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менттер кабыл алынган. Алгачкы документтерде сойкулуктун бардык 
түрү (өз ыктыяры менен жана мажбурлоо жолу) сынга алынган жана 
ал күрөшүүнү талап кылган коомдук илдет катары түшүндүрүлгөң. Би-
рок кийинки документтерде, мисалы, «Адамдарды, айрыкча аялдарды 
жана балдарды соодалоонун алдын алуу жана токтотуу жөнүндөгү» 
Протоколдо (2000-ж.) мажбурлоо жолу менен алектенген сойкулук 
гана сынга алынат. Акыркы жылдары өлкөнүн ичинде жана сыртында 
кыздарды жана аялдарды сойкулукка азгырган ортомчулардын тарма-
гы күчтүү өнүгүп кетти. Алар сойкуларды эксплуатациялоо жолу менен 
байып жатышат. 

6-статья катышуучу-мамлекеттерди аялдарды соодалоого жана сой-
куларды эксплуатациялоого каршы күрөшүүгө чакырат. Сексуалдык 
эксплуатация боюнча мурдагы документтерден айырмаланып, Кон-
венция мамлекеттерди бир гана тиешелүү мыйзамдарды кабыл алу-
уга үндөбөйт, ал соодалоо менен сойкулукту эксплуатациялоонун 
булагын жок кылууну көздөйт. Конвенциянын № 19 Жалпы рекомен-
дациясы соодалоонун буга чейинки түрүнө кошумча катары сексуал-
дык эксплуатациянын жаңы түрлөрү (секс-туризм, өнүккөн өлкөлөрдө 
иштөөсү үчүн өнүгүп жаткан өлкөлөрдөн жумушчу күчтөрүн топтоо, 
чет элдиктердин өнүгүп жаткан өлкөлөрдөгү аялдар менен никеге ту-
руусу) пайда болгондугуна көңүл бурат.

6-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

Конвенциянын 6-статьясы катышуучу-мамлекеттерди аялдарды экс-
плуатациялоонун бардык түрлөрүнө каршы күрөшүүгө жана төмөнкү 
багыттар боюнча чараларды көрүүгө милдеттендирет:

•	 Иммигранттар1 жана эмигранттар2 боюнча гендердик 
бөлүнгөн маалыматты чогултуу жана анализдөө;

•	 Коммерциялык секс кызматкерлер үчүн кесиптик даярдык-
тан өтүүсүнө жана жумушка орношуусуна мүмкүнчүлүктөрдү 
түзүү;

1 Бир өлкөгө дайым же узак убакытка чейин туруу үчүн келген чет өлкөлүк 
киши.

2 Бир өлкөдөн башка өлкөгө көчүп кеткен киши.
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7-статья.	
Саясий жана коомдук жашоо

•	 Мыйзамда көрсөтүлгөн (аялдарды соодалоо боюнча иштер-
ди кароодо, соодалоонун курмандыгы болгон аялдардын 
укуктары бузулган учурларды көзөмөлдөөдө) укук колдонуу, 
сот практикаларынын жана чаралардын натыйжалуулугун 
жана жоопкерчиликти/санкцияларды мониторингдөө;

•	 Аялдарды соодалаган, бул процессти уюштурган жана ортом-
чулук кылган кылмышкерлер үчүн мыйзамдардагы жоопкер-
чиликти күчөтүү;

•	 Жумушка орноштуруу жана никеге тургузуу боюнча агенттик-
тердин ишмердигине мамлекеттик көзөмөлдү киргизүү;

•	 Укук коргоо органдарынын системасында адам сатуу, айрык-
ча аялдарды соодалоого каршы күрөшүү боюнча атайын тар-
макты түзүү;

•	 Гендердик маселелерди эске алган легалдуу, көзөмөлдө тур-
ган эмгек миграциясын уюштуруу боюнча программаларды 
иштеп чыгуу.

7-статья.	 саясий	жана	коомдук	жашоо

Мүчө-мамлекеттер өлкөнүн саясий жана коомдук чөйрөсүндө аялдар-
га карата дискриминацияны жоюу боюнча бардык тийиштүү чаралар-
ды колдонушат. Ошону менен бирге эркектер менен бирдей шартта 
төмөнкү укуктарды камсыз кылышат:

a)	 бардык шайлоолордо, жалпы элдик референдумдарда до-
буш берүү, бардык жалпы эл тарабынан шайлануучу орган-
дарга шайлануу;

б)	 өкмөттүн саясатын туюндурууда жана ишке ашырууда каты-
шуу жана мамлекеттик бийликтин кызмат орундарын ээлөө, 
ошондой эле мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлде-
ринде бардык мамлекеттик функцияларды жүзөгө ашыруу;

в)	 өлкөнүн коомдук жана саясий чөйрөсүнүн маселелери менен 
иштеген бейөкмөт уюмдар менен ассоциациялардын иш-
аракеттерине катышуу.
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7-статьяга түшүндүрмөлөр

1952-жылдагы аялдардын саясий укуктары жөнүндөгү Конвенция 
жана 1966-жылдагы жарандык жана саясый укуктар жөнүндгү Эл ара-
лык Пакт сыяктуу эл аралык документтерде аялдарга бардык шай-
лоолордо добуш берүү жана бардык шайлоо органдарына шайлануу 
укуктары берилген. Конвенциянын 7-статьясы аялдардын бул укукта-
рын дагы бир ирет бекемдейт жана андан тышкары ачык референ-
думдарда добуш берүү укугун билдирет.

Бул статья аялдардын мамлекеттик кызмат орундарында иштөөгө 
жана чечим кабыл алуу деңгээлдерине катышууга укуктарын бекем-
дейт.

Мындан тышкары 7-статья аялдардын өлкөнүн коомдук жана саясий 
турмушундагы маселелер менен алектенген БөУларга жана бирик-
мелерге катышуу укуктарын камсыздайт. № 23 Жалпы рекомендация 
коомдук турмуштагы аялдар тууралуу көбүрөөк маалыматты кам-
тыйт. Аларды бул статья боюнча даярдалган отчетко кошуу зарыл.

7-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

•	 Аялдарга саясатка катышуусуна тоскоол болгон факторлорду 
анализдөө;

•	 Шайлоо системасынын органдарынын бардык деңгээлдерине 
аялдардын саясий катышуусу үчүн жеңилдеткен шарттарды 
түзүү;

•	 Шайлоо системасына аялдар үчун атайын квоталарды 
киргизүү;

•	 Жыныс жышаанасына карап чектөөлөрдү жоюу боюнча 
тиешелүү чараларды кабыл алуу;

•	 БөУ жана бирикмелердин ишине аялдардын эркектер менен 
тең укукта катышуусун камсыздоо;
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8-статья.	
Эл аралык өкγлчγлγк жана катышуу

•	 Бардык деңгээлдеги өнүгүү программаларын иштеп чыгууга 
жана жүзөгө ашырууга аялдардын катышуусун камсыздоо;

•	 Саясий партиялардагы аялдардын өкүлчүлүгүн жана бардык 
деңгээлдеги шайлоолордо саясый партиялардан көрсөтүлгөн 
аял-талапкерлерди көбөйтүү;

•	 Саясий партиялардын уставына (саясый кеңештин мүчөлөрү, 
партиянын жетекчи курамы, бардык деңгээлдеги депутаттык-
ка талапкерлердин тизмеси) аялдар үчүн квотаны киргизүүнү 
талап кылуу;

•	 Квота системасынын шайлоо процесси бүткөнчө жана депу-
таттык корпустун ишмердигинде сакталышын көзөмөлдөө.

8-статья.	 Эл	аралык	өкγлчγлγк	жана	
катышуу

Мүчө-мамлекеттер аялдарга эркектер менен бирдей шарттар-
да жана эч кандай дискриминациялоосуз эл аралык деңгээлде өз 
өкмөттөрүнүн өкүлү болуу жана эл аралык уюмдардын иштерине ка-
тышуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу үчүн бирдей тийиштүү чара-
ларды колдонушат.

8-статьяга түшүндүрмөлөр

8-статья аялдардын эл аралык деңгээлде өз өлкөсүнүн атынан өкүл 
болуп чыгууга жана эл аралык уюмдардын иштерине катышуу ма-
селелерине арналган. Бирок, чындык көрсөтүп тургандай эл аралык 
деңгээлде аялдардын өкүлчүлүгү жетишерлик эмес.

1988-жылы Комитет жетинчи сессиясында кабыл алган № 8 Жалпы 
рекомендацияда Аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюн-
ча Комитет катышуучу-мамлекеттерге 8-статьяны жүзөгө ашырууда 
4-статьяда каралган колдоо аракети же позитивдүү дискриминация 
катары убактылуу атайын чараларды пайдаланууну сунуштайт. Мам-
лекеттер аялдардын адекваттуу жана тең катышуусун камсыздоо үчүн 
эл аралык уюмдарда өзүнүн таасирин да колдонушу керек.
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8-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

•	 Эл аралык деңгээлде өз мамлекетин көрсөтүү үчүн аялдарды 
эркектер менен бирдей мүмкүнчүлүк менен камсыздоо үчүн 
чараларды кабыл алуусун милдеттендирет;

•	 Эл аралык деңгээлде (өлкөнүн чет жактагы өкүлчүлүктөрүндө, 
эл аралык уюмдарда, эксперттик жамаатта) өз мамлекетинин 
атынан катышуу ишмердигине аялдарды активдештирүү үчүн 
убактылуу иш-чараларды пайдалануу;

•	 Тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздоо процесстерине 
аялдарды катыштыруу.

 

9-статья.	 Жарандык

1.	 Мүчө-мамлекеттер өз жарандуулугун алуу, өзгөртүү же сактоо 
жаатында аялдарга эркектер менен бирдей укуктарды беришет. 
Алар, атап айтканда, чет элдик адамга күйөөгө чыкканда да, ни-
кеде жашап турган кезде күйөөсүнүн жарандыгынын өзгөрүшү да 
аялдын жарандыгынын автоматтык түрдө өзгөрүшүнө алып кел-
бей тургандыгын, анын жарандыгы жок адамга айланып калбай 
тургандыгын жана аны күйөөсүнүн жарандыгын алууга мажбур-
лай албай тургандыгын камсыз кылышат;

2.	 Мүчө-мамлекеттер аялдарга алардын балдарынын жарандуулугу 
жаатында эркектер менен бирдей укуктарды беришет.

9-статьяга түшүндүрмөлөр

Адам укуктары жонүндөгү жалпы Декларация ар бир адамга жаран 
болуу укугун берет. 9-статья аялдарга өзүнүн жарандыгын алууга, 
өзгөртүүгө жана сактоого эркектер менен бирдей укукту берет. Ушун-
дай эле тең укуктуулук өзүнүн балдарынын жарандыгына карата да 
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9-статья.	
Жарандык

жайылтылат. Комитеттин № 21 Башкы рекомендациясында жарандык 
коомго толук кандуу катышуу да өтө чоң мааниге ээ деп көрсөтүлөт. 
Жарандык аялдын добуш берүү же шайлануу укугуна, туруктуу жа-
шай турган жерин тандоосуна жана анын мамлекеттик кызматтарга 
жана кирешелерге жетүүсүнө таасирин тийгизет. Аял күйөөгө чык-
канда жарандык жөнүндөгү улуттук мыйзам аялга күйөөсүнүн жаран-
дыгын таңуулашы же чет элдик менен никелешкенде жарандыгын 
жоготуп коюусуна алып келиши мүмкүн. 9-статьяга ылайык нике да, 
ажырашуу да, күйөөсүнүн жарандыгын өзгөртүүсү да аялдын жаран-
дыгын автоматтык түрдө өзгөртө албайт. 

9-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

Эгер жарандык жөнүндөгү улуттук мыйзам аялдын жарандыгын ав-
томаттык түрдө күйөөсүнүн жарандыгына өзгөртүүнү караса, ал эми 
балдары атасынын жарандыгын жана фамилиясын алышса, анда бул 
мыйзам 9-статьяга каршы келет. Ошондуктан, мамлекеттер өздөрүнүн 
жарандык жөнүндөгу мыйзамын 9-статьянын жоболоруна дал келе 
тургандай кылып өзгөртүүсү керек.

9-статья мамлекеттерди аялдарга өзүнүн жарандыгын алууда, 
өзгөртүүдө жана сактоодо, ошондой эле балдарынын улутун аныкто-
одо эркектер менен тең укуктарды берүүгө милдеттендирет. Ата-эне-
синин жарандыгы ар башка болуп калган учурда (атасы же энеси), 
балдардын улуту жана жарандыгы ата-энелеринин жазуу түрүндөгү 
макулдугу менен аныкталат. 

10-статья.	 билим	берγγдөгγ	теңчилик

Мүчө-мамлекеттер билим берүү тармагында аялдарга эркектер ме-
нен бирдей укуктарды камсыз кылуу, атап айтканда, эркектер менен 
аялдардын теңдигинин негизинде төмөндөгүлөрдү камсыз кылуу 
максатында аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн бардык 
тийиштүү чараларды колдонушат:
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a)	 айылдык, ошондой эле шаардык райондордо кесипти же ади-
стикти тандоодо багыт берүү үчүн бардык категориялардагы 
окуу жайларында билим алууга жана дипломдорду алууга 
бирдей шарттар; бул теңдик мектепке чейинки, жалпы, атай-
ын жана жогорку техникалык билим берүүдө, ошондой эле 
профессионалдык даярдыктын бардык түрлөрүндө камсыз 
кылынат;

б)	 бирдей окутуу программаларына, бирдей экзамендерге, бир-
дей квалификациядагы окутуучулардын курамына, бирдей 
сапаттагы мектеп шарттарына жана жабдууларына ээ болуу-
ну;

в)	 ушул максатка жетишүүгө көмөктөшө турган биргелешкен оку-
тууну жана окутуунун башка түрлөрүн кубаттоо жолу менен, 
атап айтканда, окуу куралдарын жана мектеп программала-
рын кайрадан карап чыгуу, окутуу ыкмаларын адаптациялоо 
жолу менен окутуунун бардык деңгээлдеринде жана бардык 
түрлөрүндө эркектер менен аялдардын ролунун каалагандай 
стереотиптүү концепциясын четтетүүнү;

г)	 билим алуу үчүн стипендияларды жана башка жөлөкпулдарды 
алуунун бирдей мүмкүнчүлүктөрүн;

д)	 билимин улантуучу программаларына, анын ичинде, улу-
улардын арасында сабаттуулукту жайылтуу программа-
ларына, атап айтканда, эркектер менен аялдардын билим 
деңгээлиндеги айырманы мүмкүн болушунча тезиреек 
жоюуга багытталган жана функционалдык сабаттуулуктун 
программаларына ээ болуунун бирдей мүмкүнчүлүктөрүн; 

е)	 мектепти аяктабаган кыздардын санын кыскартуу жана 
мөөнөтүнөн мурда мектептен чыгып кеткендер менен аялдар 
үчүн программаларды иштеп чыгууну;

ж)	 спорт жана дене тарбиясы менен машыгууга активдүү каты-
шууга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү;

з)	 үй-бүлөлөрдүн ден соолугун жана бакубат турмушун камсыз 
кылууга көмөк көрсөтүү максатында билим берүү мүнөзүндөгү 
атайын маалыматка, анын ичинде, үй-бүлөнүн өлчөмүн план-
даштыруу тууралуу маалыматтар менен консультацияларга 
ээ болууну. 
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10-статья.	
Билим берγγдөгγ теңчилик

10-статьяга түшүндүрмөлөр

10-статьяда билим берүүдөгү теңдик аялдардын үй-бүлөдөгү, иштеги 
жана коомдогу укуктарын жүзөгө ашыруунун негизи болуп санаалары 
айтылат. Билим аркылуу гана аялдар менен эркектердин теңсиздигин 
күчөткөн салт-санааларды жоюуга болот. 

10-статья аялдар эркектер менен тең катар билим жана агартуу 
мүнөзүндөгү атайын маалыматтарды (ден соолук, үй-бүлөнү пландоо, 
функционалдык сабаттуулук) алууга укуктуу экендиги каралат. Айрык-
ча окутууну улантуу программаларына жетүү маселелерине көңүл 
бурулат. Совет мезгилинде буга зарылчылык болгон эмес. Анткени 
ал маалда жалпыга билим берүү тууралуу мыйзам иштеген. Азыркы 
учурда төмөнкү себептерден улам кыздардын мектепке барбай калуу-
су тууралуу маселе курч турат:

•	 Күйөөгө эрте чыгуусу же жаш курагы жете электе кош бойлуу 
болуу;

•	 Иштеп калгандыгы;

•	 Мектепке барууга мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу;

•	 өзүнөн кичүү бир туугандарын карап туруунун зарылдыгы.

Мектептерде колдонулган окуу куралдары, айрыкча ата-энелик жана 
үй-бүлөлүк милдеттердин бөлүнүшү боюнча теңсиздиктин салт болуп 
келген стереотиптерин бекемдейт. Көбунчө мугалимдер/окутуучулар 
спортко, техникага, математикага кызыккан кыздарды салтка такашып 
колдошпойт.

Бул статья билим берүү чөйрөсүндө теңдикке жетүү аял менен эркек-
тин жеке жашоосундагы бакубаттыкты гана эмес, бүтүндөй өлкөсүнүн 
өнүгүүсүнө толук кандуу катыша алуусуна шарт түзөөрүн белгилейт. 

10-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

10-статья катышуучу мамлекеттерди эркектерге жана аялдарга айыл-
да да шаарда да карьерасын өнүктүрүүгө, кесибин тандоого, ошондой 
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эле билим алууга жана кесиптик квалификацияны жогорулатууга бир-
дей шарттарды түзүү үчүн чараларды кабыл алууну талап кылат.

Бул чараларда окуу курстарына, экзамендерге, мектептин имаратта-
рына, жабдыктардын бирдей сапатына жана бирдей квалификацияда-
гы окутуучулар курамына эркектер менен аялдардын жетүүсү окшош 
(тең) болушуна кепилдик каралышы зарыл.

Мамлекет билим берүү системасындагы аялдардын жана эркектер-
дин ролунун стереотиптүү концепциясын жоюушу керек. Ушуга байла-
ныштуу статья окуу куралдарын, мектеп программасын жана окутуу 
методдорун кайрадан кароо,мугалимдер жана окутуучулар үчун атай-
ын окуу курстарын уюштуруу талабын коет.

10-статья аялдарга жана кыздарга эркектер жана эркек балдар 
менен стипендия жана башка окуу гранттарын алууда бирдей 
мүмкүнчүлүктөрдү кепилдейт. 

Катышуучу мамлекетке аялдарды эркектер менен тең катар окуусун 
улантуу, мунун ичинде чоң кишилер үчүн сабаттуулук жана функци-
оналдык сабаттуулук программалары менен камсыз кылуу милдети 
жүктөлөт.

Катышуучу мамлекеттер мектепти бүтпөй туруп таштап кеткен кыз-
дардын санын кыскартуу багытында иштөөгө милдеттүү. Мектепти 
аргасыздан таштап кеткендер үчүн мектепте кайрадан келип окууну 
жандантуу зарыл. Кечки мектептердеги жана экстерн түрүндөгү окуу-
ну же атайын окуу курстарын уюштуруу жана аларды программалар 
жана окуу куралдары менен камсыздоо.

Окуучу кыздардын окууну улантуусун колдогон атайын программалар-
ды иштеп чыгуу маанилүү. Мисалы, жогорку жана атайын орто окуу 
жайларында окуган кыздар үчүн квоталык орундарды, аларга стипен-
дия берип туруу үчүн фонддорду түзүү мааниге ээ. 

10-статья спорт жана дене тарбиясы менен машыгууга катышууну 
жакшыртууну талап кылат, анткени аялдар менен кыздар бул чөйрөдө 
көбүнчө эркектер менен бирдей мүмкүнчүлүккө ээ эмес. 

Ошондой эле бул статьяда ден соолукка жана үй-бүлөлүк жашоого 
байланышкан билимдерди алууга аялдарга тең мүмкүнчүлүк берүүнү 
мамлекет кепилдикке алуусу каралган.
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11-статья.	
Жумуштуулук

11-статья.	 Жумуштуулук

1.	 Мүчө-мамлекеттер иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө аялдарга 
карата дискриминацияны жоюу үчүн эркектер менен аялдардын 
теңдигинин негизинде бирдей укуктарды, атап айтканда төмөнкү 
иштерди, камсыз кылуу максатында тийиштүү чаралардын баа-
рын колдонушат:

a)	 бардык адамдардын ажырагыс укугу катары эмгектенүү уку-
гун;

б)	 жумушка жалдоодо бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу уку-
гун, анын ичинде, жалдоодо тандап алуунун бирдей крите-
рийлерин колдонуу;

в)	 кесиптин же жумуштун түрүн эркин тандап алуу, кызматы бо-
юнча көтөрүлүүгө жана иш менен камсыз болуу кепилдиги-
не, ошондой эле жумуштун бардык жеңилдиктери жана иш 
шарттарын пайдаланууга кесиптик даярдыктан жана кайра 
даярдоодон өтүү, анын ичинде, окуучулук, өркүндөтүлгөн 
деңгээлдеги кесиптик даярдык жана регулярдуу кайра даяр-
доого ээ болуу укугун;

г)	 бирдей акыга ээ болуу, анын ичинде, жеңилдиктерди алуу, 
ошондой эле баалуулугу бирдей болгон эмгек жаатында бир-
дей шарттарга жана иштин сапатын баалоого бирдей ыкма 
колдонуу укугун;

д)	 социалдык камсыз кылуу укугун, атап айтканда, пенсияга чык-
кан, ишсиз, ооруп, майып болгон, улгайып калган кезде жана 
эмгекке жарамсыздыктын башка учурларында, ошондой эле 
төлөнүүчү отпускага ээ болуу укугун;

е)	 ден соолукту сактоого жана эмгектин коопсуздук шарттары-
на ээ болуу, анын ичинде, репродуктивдик функцияны сактоо 
укугуна.

2.	 Күйөөдө болгондугунун же энелигинин себеби боюнча аял-
дарга карата дискриминацияны алдын алуу үчүн жана аларга 
эмгектенүүнүн натыйжалуу укугун гарантиялоо максатында мүчө-
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мамлекеттер төмөнкүлөрдү аткарыш үчүн тийиштүү чараларды 
колдонушат:

a)	 аялдарды кош бойлуу болушунун же кош бойлуулугу же төрөт 
боюнча отпусканын негизинде санкцияларды колдонуу корку-
нучуна таянып иштен бошотуп салууга же иштен бошогондо 
үй-бүлөлүк абалы боюнча дискриминацияга тыйуу салуу;

б) мурдагы иштеген ордун, кызмат абалын же социалдык 
жөлөкпулдарын жоготпостон, төлөнүүчү отпускаларды 
же кош бойлуулугу менен төрөгөндүгү боюнча берилген 
жөлөкпулдар менен салыштырууга мүмкүн болгон социал-
дык жөлөкпулдар төлөнүп туруучу отпусканы киргизүү;

в) ата-энелердин үй-бүлөлүк милдеттерин эмгек менен айка-
лыштырышына жана коомдук жашоого дагы катышышына 
жол берүү максатында зарыл болгон кошумча социалдык 
кызматтарды көрсөтүүнү колдоо, атап айтканда, балдарды 
кароо боюнча мекемелердин тармагын түзүү жана кеңейтүү 
аркылуу;

г)	 кош бойлуулук учурунда аялдарга, алардын ден соолугу үчүн 
зыяндуулугу далилденген иштерден өзгөчө коргоону камсыз 
кылуу.

3.	 Ушул статьяда козголгон укуктарды коргоого тийиштүү мыйзам 
мезгил-мезгили менен илимий-техникалык билимдерде каралат, 
ошондой эле мүмкүн болушунча кайрадан иштелип, же алынып 
ташталат, же кеңейтилет.

11-статьяга түшүндүрмөлөр

11-статья аялдарга эркектердикиндей эле жумуштуулук чөйрөсүндөгү 
укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү, анын ичинде бирдей эмгек шар-
тын, кирешелерди кепилдейт. Аялдар кызматтан жогорулоого, эмге-
гинин корголуусуна, жеңилдиктердин бардык түрүнө жана кызмат-
тык артыкчылыктарга, окууга жана окуусун улантууга тең укуктарга 
ээ болушу керек. Ошондой эле аялдар эркектер менен тең иштеп, 
тең айлык алууга, акысы төлөнгөн эмгек өргүүсүнө чыгууга, бакубат 
жана коопсуз эмгек шартына тең укуктуу. 
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11-статья.	
Жумуштуулук

11-статья катышуучу мамлекеттерге 
кандай милдеттерди жүктөйт?

11-статья эмгек жана жумуштуулук чөйрөсүндө (жумушка алуу, эм-
гегине төлөп берүү, кыскартуу, бошотуу) түз жана кыйыр дискрими-
нацияны жоюу боюнча катышуучу мамлекеттерге туруктуу аракет-
терди көрүү үчүн милдеттерди жүктөйт. Катышуучу мамлекеттер 
кыздардын кесипти эркин тандоосу, алардын аялдар үчүн деп эсеп-
телбеген кесиптерди өздөштүрүүсүнө стимул берүү, билим берүү 
жана кесипке даярдоо аркылуу аялдарды жана кыздарды жумушка 
кабыл алуу учурунда эркектер менен чындап атаандаша ала турган 
мүмкүнчүлүктөргө ээ кылуу багытында иш чараларды кабыл алууга 
тийиш.

Мындай теңчиликке жетүү үчүн үй-бүлөлүк абалга жана энеликке 
байланышкан кайсы дискриминация болбосун тыюу салган атайын 
аракеттер болушу зарыл. Аялдардын кош бойлуу экендигине жана 
төрөтүнө байланыштуу жумушунан бошотуп коюуларга тыюу салы-
нышы керек. Катышуучу мамлекеттер баланы карап жатканы үчүн 
энелерге акча төлөө менен отпуск жана бул учурда кызмат ордун 
жоготпогон же жеңилдик берген Жобону иштеп чыгыш керек. Аялдар 
үй-бүлөлүк турмушту жумушу жана коомдук иштерге катышуусу ме-
нен айкалыштыруусу үчүн мамлекет алардын мүмкүнчүлүктөрүн жана 
укуктарын кеңейтүү үчүн шарт түзүүгө милдеттүү (мектепке чейинки 
мекемелердин тармагы, мектептердеги узартылган күндөр ж. б.).

Мамлекет аялдарды социалдык жактан коргошу керек: аялдар 
өндүрүштө сыйлыктарды жана ишине байланыштуу жеңилдиктерди 
алууда бирдей укуктарга ээ болушун, кош бойлуулугуна жана төрөтүнө 
байланыштуу төлөнө турган отпускелерди, баланы караганы үчүн 
жөлөк пулдарды, жумушсуздугу, ооруп калгандыгы, карылыгы үчүн 
жөлөк пулдарды/пенсияларды алуусун камсыздоого милдеттүү.

Мамлекет аялдардын иш ордундагы бирге иштеген эркектер тарабы-
нан болгон сексуалдык асылуу сыяктуу зомбулуктун бардык түрүнөн 
коргоо багытында иш-чараларды кабыл алышы керек. Аялдарга ка-
рата дскриминацияны жоюу Комитети өзунун № 12 Жалпы рекомен-
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дациясында катышуучу-мамлекеттерди алардын Комитетке жиберген 
баяндамасында иш ордунда жүз берчү аялдарга карата сексуалдык 
асылууга каршы мыйзам тууралуу маалымат берүүгө чакырган. № 19 
Жалпы рекомендация катышуучу-мамлекеттер укуктук мүнөздөгу 
кылмыш жаза чараларын, коргоонун жарандык-укуктук каражаттарын, 
иш ордунда аялдарды зомбулуктун бардык турүнөн, анын ичинде сек-
суалдык асылуу, сексуалдык кол салуудан коргоо максатында натый-
жалуу чараларды кабыл алуусу керек дейт. 

12-статья.	 Медициналык	тейлөөдөн	
пайдаланууга	мγмкγнчγлγктγн	
теңдиги

1.	 Мүчө-мамлекеттер эркектер менен аялдардын теңдигинин не-
гизинде медициналык тейлөөгө ээ болууну, атап айтканда, үй- 
бүлөнүн өлчөмүн пландаштырууга тийиштүү маселелерде, кам-
сыз кылуу үчүн саламаттыкты сактоо тармагында аялдарга карата 
дискриминацияны жоюу максатында бардык тийиштүү чараларды 
колдонушат.

2.	 Ушул статьянын 1-пунктунун жоболору менен катар мүчө-
мамлекеттер аялдарга кош бойлуу, төрөт жана төрөгөндөн кий-
инки мезгилдерде тиешелүү тейлөөнү, зарыл болгон учурларда 
акысыз кызматтарды, ошондой эле кош бойлуулук жана бала 
эмизүү учурунда тиешелүү тамактанууну камсыз кылышат.

12-статьяга түшүндүрмөлөр

12-статья аялдардын тең эмес статусу алардын саламаттыкты сак-
тоого карата тең мүмкүнчүлүккө ээ болуусун кыйындатат деп бел-
гилейт. Анда үй-бүлөнү пландоого карата аялдын атайын укугу бар 
экендиги айтылат. Бул жерде үй-бүлөнү пландоо кызматынын иштеп 
жатканы гана эмес, алардан пайдаланууга аялдарга мүмкүнчүлүк 
берген маалыматтардын жана билимдин болушу да эске алынат. 
№ 19 Жалпы рекомендацияда Комитет аялдарга карата зомбулуктун 
болушу алардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет деп белгиле-
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12-статья.	
медициналык тейлөөдөн пайдаланууга 

мγмкγнчγлγктγн теңдиги

ген. Бул аялдарга карата зомбулук дискриминациянын түрлөрүнүн 
катарына киргендигинин себептеринин бири болуп саналат. 

12-статьянын 2-пунктунда аялдар айрыкча кош бойлуу, төрөт, 
төрөттөн кийинки учурда медициналык кызматтарга муктаж болор-
лугу даана айтылган. № 15 жалпы рекомендациясында Комитет ка-
тышуучу мамлекеттерди аялдардын ВИЧ инфекцияларына бөтөнчө 
аялуу экендигин эске алуу жана алардын муктаждыктарына жана 
укуктарына өзгөчө көңүл буруу менен ВИЧ/СПИДге каршы күрөшүү 
боюнча программаларды жүзөгө ашырууга чакырат.

12-статья репродуктивдик укуктар, жыныстык, репродуктивдик ден 
соолук жана үй-бүлөнү пландоо бул жеке адамдар үчүн эле эмес, 
улуттук жана глобалдуу бакубаттык үчүн да мааниге ээ деп эсеп-
тейт. 

12-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

Катышуучу мамлекеттер медициналык тейлөөдөн пайдаланууга аял-
дарга эркектер менен тең катар мүмкүнчүлүктү камсыздоого милдеттүү. 
Мамлекеттер аялдардын баары үчүн медициналык тейлөөдөн пайда-
лануусуна кедерги болгон тиешелүү юридикалык жана социалдык то-
скоолдуктарды жоюу үчүн чараларды кабыл алууга тийиш. Катышуу-
чу мамлекеттер аялдарды кош бойлуу учурунда акысыз медициналык 
тейлөө менен камсыздоого милдеттүү. Мындан тышкары үй-бүлөнү 
пландоо боюнча кызматтардан пайдаланууга аялдарга эркектер ме-
нен тең катар мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Бул үчүн аялдарды да, эркек-
терди да үй-бүлөнү пландоо маселелери боюнча маалыматтар жана 
билим менен камсыздоо зарыл. 

Белгилүү болгондой, аялдардын физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө 
ылайык алар жугуштуу инфекцияларга көбүрөөк тушугат, ошондой 
эле маданияттагы дискриминацияга алып келүүчү үрп-адаттар аял-
дардын жыныстык жол менен жугуучу илдеттерин тереңдетет. Мам-
лекет Конвенция алдындагы өзүнүн милдеттенмелерин аткаруу үчүн 
аялдарды жана жаштарды ВИЧтин алдын алуу боюнча маалымдоо 
жана окутуу багытында чараларды кабыл алууга тийиш. 
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13-	статья.	социалдык	жана	экономика-
лык	жөлөк	пулдар

Мүчө-мамлекеттер эркектер менен аялдардын теңдигинин негизинде 
тең укуктарды камсыз кылуу максатында экономикалык жана социал-
дык чөйрөнүн башка тармактарында аялдарга карата дискриминация-
ны жоюу үчүн бардык тийиштүү чараларды көрөт, атап айтканда:

a)	 үй-бүлөлүк жөлөкпулдарга ээ болуу укугун;

б)	 кыймылсыз мүлккө, ссудаларды, насыяларды жана финансы-
лык кредиттин башка түрлөрүн алуу укугун;

в)	 эс алууга байланыштуу чараларда, спорт менен машыгууда 
жана маданий жашоонун бардык чөйрөлөрүндөгү катышуу 
укугун.

13-статьяга түшүндүрмөлөр

13-статья үй-бүлөгө түшкөн кирешеге карата аялдардын тең укугун 
талап кылат (кепилдейт). Мындай кирешелер социалдык, экономика-
лык жана финансылык мүнөздө болуу менен үй-бүлөлүк жөлөк пулду, 
камсыздоо төлөмдөрүн, турак жайга дотацияны ж. б. камтыйт. Аял-
дар банктан алган насыяларга, турак жайга ссудаларга жана башка 
насыянын түрлөрүнө тең укукта ээ болушу керек. 13-статья аялдар-
дын активдүү эс алуу, спорт жана маданий жашоо менен алектенүү 
укуктарын коргойт.

13-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

13-статья аялдарга жөлөкпул (ден соолукту камсыздоо, балдарга 
берилчү жөлөкпулдар, компенсациялар), займ, ссудаларды, кредит-
терди ж. б. алуу маселелеринде тең укуктарын камсыздоо үчүн каты-
шуучу мамлекеттерди аялдарга карата экономикалык дискриминаци-
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14-статья.	
Элеттик аялдар

яны жоюуга милдеттендирет. Мамлекет өкмөт тарабынан гана эмес, 
жеке сектор, мисалы, иш берүүчүлөр, финансылык институттар тара-
бынан болгон да дискриминацияны жоюуга милдеттүү. 

13-статья катышуучу мамлекеттерден аялдардын эс алуу, спорт ме-
нен алектенүү жана маданий турмушка катышуусу үчүн реалдуу 
теңчилигин камсыздоону талап кылат. 

14-статья.	 Элеттик	аялдар

1.	 Мүчө-мамлекеттер элет жергесинде жашаган аялдар туш болгон 
өзгөчө көйгөйлөрүн жана өз үй-бүлөлөрүнүн экономикалык баку-
батуулугун камсыз кылууда аялдардын аткарган маанилүү ролун, 
ошонун ичинде, чарбанын товардык эмес чөйрөсүндөгү алардын 
аракеттерин көңүлгө алышат жана ушул Конвенциянын жоболо-
рун айыл жергесинде жашаган аялдарга карата колдонулушун 
камсыз кылуу үчүн бардык тийиштүү чараларды колдонушат.

2.	 Мүчө-мамлекеттер эркектер менен аялдардын теңдигинин 
негизинде элет райондорун өнүктүрүүгө, андай өнүгүүдөн пайда 
алууга, аялдардын катышуусун камсыз кылуу максатында айыл 
райондорунда аялдарга карата дискриминацияны жоюу үчүн 
бардык тийиштүү чараларды колдонушат, атап айтканда, андай 
аялдарга төмөнкүдөй укуктарды камсыз кылышат:

a)	 бардык деңгээлдерде өнүктүрүү пландарын иштеп чыгууга 
жана ишке ашырууга катышуу;

б)	 тийиштүү медициналык тейлөөгө, анын ичинде, үй-бүлөнүн 
өлчөмүн пландаштыруу маселелери боюнча маалыматтарга, 
консультацияларга жана тейлөөгө ээ болуу;

в)	 социалдык камсыздандыруу программалары берген ийгилик-
терин түздөн-түз колдонуу;

г)	 формалдык да, формалдык эмес да билим берүүнүн 
көрсөткөн даярдыктарынын бардык түрлөрүнө ээ болуу, 
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анын ичинде функционалдык сабаттуулука ээ болуу, ошон-
дой эле жамааттык тейлөөнүн бардык каражаттарынын 
кызматтарын, айыл-чарба маселелери боюнча консульта-
тивдик кызматтардын, атап айтканда, алардын техникалык 
деңгээлин жогорулатуу үчүн консультациялык кызматтарды 
алуу;

д)	 жалданып иштөө же көз карандысыз эмгек ишкердиги аркы-
луу экономикалык мүмкүнчүлүктөргө бирдей ээ болууну кам-
сыз кылуу максатында өз-ара жардам топторун жана коопе-
ративдерди түзүү;

е)	 жамааттык иштердин бардык түрлөрүнө катышуу;

ж)	 айыл чарба кредиттерине жана насыяларына, сатуу система-
сына тийиштүү технологиясына ээ болуу, жер жана агрардык 
реформаларда, ошондой эле жерлерди кайрадан жайлашты-
руу, бөлүштүрүү планында тең статуска ээ болуу;

з)	 жашоонун тийиштүү шарттарын, өзгөчө турак-жай шартта-
рын, санитардык тейлөөнү, электр жана суу менен жабдуу-
нун, ошондой эле транспорт менен байланыш каражаттарын 
колдонуу.

14-статьяга түшүндүрмөлөр

Айылдык аялдар көбүнчө өз үй-бүлөлөрүнүн жана жамааттын эконо-
микалык тиричилигинде басымдуу роль ойнойт. Бирок алардын үй-
бүлөнүн бакубаттыгы үчүн кошкон салымы негизинен эске алынбайт 
жана өзүнүн карандай эмгегинин үзүрүн жана пайдасын көрө албайт. 
14-статья аялдардын айылдын өнүгүү процессине толук кандуу каты-
шуусуна жана андан пайда алуусуна мүмкүнчүлүк берген шарттарды 
түзүүсү менен катышуучу мамлекеттерди мындай мамилени жоюуга 
чакырат. Бул жерде билим жана кесип алууга, тактап айтканда функ-
ционалдык сабаттуулукка жетүүдөгү тең укуктуулук, ошондой эле ай-
рыкча айыл чарбасына байланышкан жумуштуулук, өз ишмердиги, 
насыялар жана ссудалар аркылуу экономикалык мүмкүнчүлүктөргө 
бирдей жетүү укуктары баса белгиленген. 
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14-статья.	
Элеттик аялдар

14-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

14-статьяда айыл жерлеринде аялдар катышуучу-мамлекет тарабы-
нан олуттуу мамилени жана кароону талап кылган өзгөчөлүү пробле-
маларга тушуккан топ экени таанылат. 

Катышуучу мамлекеттер айылдык аялдардын айылды өнүктүрүү пла-
нын түзүүгө жана аны жүзөгө ашырууга катыштырууга, өз ара жардам 
топторун уюштурууга көмөк көрсөтүүгө, кесиптик жактан кайра да-
ярдоого, айыл чарбага берилчу насыялар тууралуу маалыматтарды 
алууну ж. б. камсыздоого милдеттүү. Айылдык аялдарды татыктуу 
медициналык тейлөө жана үй-бүлөнү пландоо боюнча маалыматтар, 
консультациялар жана кызматтар менен камсыздоо зарыл. Аялдар 
социалдык коргоо программасынан түздөн-түз пайда көрүүгө тийиш. 
Аларга рыноктук каражаттарга жана технологияларга жетүү укукта-
ры берилиш керек, жер реформасы учурунда жана жерге кайрадан 
жайгаштыруу пландарында тең мамиле болууга тийиш. Катышуучу 
мамлекеттер аялдарды нормалдуу жашоо шарт: турак жай, тазалык, 
электр тогу, суу, транспорт жана коммуникация менен камсыздоого 
тийиш. 

15-статья.	 Мыйзам	алдындагы	теңдик

1.	 Мүчө-мамлекеттер аялдардын эркектер менен мыйзам алдында-
гы теңдигин таанышат.

2.	 Мүчө-мамлекеттер аялдарга эркектер менен бирдей жаран-
дык укук жөндөмдүүлүгүн жана аны ишке ашыруунун бирдей 
мүмкүнчүлүктөрүн беришет. Алар, ошону менен бирге, келишим-
дерди түзүүдө жана мүлктү башкарууда аларга бирдей укуктарды, 
ошондой эле соттордо жана трибуналдарда териштирүүнүн бар-
дык этаптарында бирдей мамилени камсыз кылышат.

3.	 Мүчө-мамлекеттер укуктук натыйжасы аялдардын укук 
жөндөмдүүлүгүн чектөөгө алып келген бардык келишимдер жана 
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башка бардык ар кандай түрдөгү жеке документтер жараксыз деп 
санала тургандыгына макулдашышат.

4.	 Мүчө-мамлекеттер эркектер менен аялдарга орун которуусуна, 
убактылуу жашаган жерин жана туруктуу жашаган жерин тандоо 
эркиндигине тиешелүү мыйзамдар жагынан бирдей укуктарды бе-
ришет.

15-статьяга түшүндүрмөлөр

15-статья аялдардын эркектер менен мыйзам алдында тең укукта 
экендигин кепилдейт. Айрыкча аялдар салт-санаалардын айынан эр-
кектерге караганда тең эмес мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон келишим-
дерге, менчикке, соттук териштирүүлөргө байланышкан учурларды 
эске алганда көңүл өзгөчө укуктук мүмкүнчүлүктөргө бурулат. 15-ста-
тья адамдардын көчүп-конуусуна, мөөнөтүнүн узактыгын жана жашай 
турган жерин тандоого байланышкан мыйзамдардагы теңчиликке ча-
кырат. Комитет өзүнүн № 21 жалпы рекомендациясында 15-статьяга 
ылайык аялдардын эркектер менен тең катар жашай турган жерин 
тандоого, өзү жашаган өлкөдөгү соттордун кызматынан пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүнө, өз тандоосу боюнча өлкөгө келүүсүнө жана андан 
чыгуусуна тоскоолдук жаратууга, укуктарын чектөөгө тыюу салынаа-
ры тууралуу түшүндүрмө берет.

15-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

15-статья катышуучу мамлекеттерди аялдардын мыйзам алдын-
дагы теңчилигин, эркектер менен бирдей жарандык укукка жана 
милдетке жөндөмдүүлүгүн жана аны жүзөгө ашыруунун бирдей 
мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга милдеттендирет.

Аялдардын келишимдерди түзүүдөгү мүмкүнчүлүктөрүн, анын менчик-
ке ээ болуу жана башкаруу укуктарын чектеген, же өзүнүн кызыкчы-
лыктарын соттордо коргоо мүмкүнчүлүктөрүн азайткан кайсы мыйзам 
болбосун алынып салынууга тийиш же кайрадан каралып, катышуучу 
мамлекеттер мындай көрүнүштөрдү жоюу боюнча оң чараларды ка-
был алууга милдеттүү. 
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16-статья.	
никедеги теңдик жана γй-бγлө укуктары

16-статья.	 Никедеги	теңдик	жана		
γй-бγлө	укуктары

1.	 Мүчө-мамлекеттер нике жана үй-бүлөлүк мамилелерге тийиштүү 
бардык маселелерде аялдарга карата дискриминацияны жоюу 
үчүн бардык тийиштүү чараларды колдонушат, ошону менен бирге, 
эркектер менен аялдардын теңдигинин негизинде төмөнкүлөрдү 
камсыз кылышат:

a)	 никеге турууга бирдей укуктарды; 

б)	 жубайын эркин тандап алууга, никеге өзүнүн толук жана эр-
кин макулдугу менен гана турууга бирдей укуктарды; 

в)	 никеде туруу учурунда, аны бузууда бирдей укуктарды жана 
милдеттерди; 

г)	 ата-эне катары эркектер менен аялдардын, алардын үй- 
бүлөдөгү абалына карабастан, балдарына тийиштүү масе-
лелерде бирдей укуктарын, милдеттерин; бардык учурларда 
балдардын таламдары басымдуулук кылуучу болуп эсепте-
лет; 

д)	 балдардын саны жана алардын төрөлүшүнүн ортосундагы 
аралыктар тууралу маселени эркин, жоопкерчиликтүү чечүүгө 
жана аларга бул укуктарды ишке ашырууга мүмкүндүк берген 
маалыматка, билимге, ошондой эле каражаттарга ээ болууга 
бирдей укуктарды; 

е)	 балдарды асырап алуучу, балдардын ишенимдүү адамы, 
аларга ата-эне болуу укугуна же ушуга окшош функциялар-
ды аткарууга, эгерде алар улуттук мыйзамда каралган болсо, 
бирдей укуктарды жана милдеттерди; бардык учурларда бал-
дардын таламдары басымдуулук кылуучу болуп эсептелет; 

ж)	 күйөөсү менен аялынын бирдей өздүк укуктарын, анын ичин-
де фамилиясын, кесибин, жана ишин тандап алуу укугун; 

з)	 акысыз жана акы төлөөнүүчү мүлккө ээ болуу, мүлктү алуу, 
башкаруу, колдонуу жана бөлүштүрүү жаатында жубайлар-
дын бирдей укуктарын. 
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2.	 Жаш балага шакек салып кудалап жана никеге тургузуу юриди-
калык күчкө ээ эмес жана никелешүү жаш курагын аныктоо жана 
граждандык абал актыларында никелердин сөзсүз катталышы 
максатында бардык зарыл мыйзамдык чаралар колдонулат. 

16-статьяга түшүндүрмөлөр

16-статья аялдарга карата жеке чөйрөдөгү – никедеги жана үй-
бүлөдөгү дискриминацияны жоюуга багытталган. Ушул чөйрөдө аял-
дардын эркектер менен статусунун тең эместиги абдан даана көрүнүп 
турат. Аялдардын никедеги жана үй-бүлөдөгү теңсиздиги аларга ал-
дын ала белгилүү ролдорду ыйгарып койгон салттык жана диний көз 
караштарга негизделет. Бул көз караштар коомчулуктун аң сезими-
не терең тамырлап, аялдардын алга илгерилөөсүнө тоскоолдук бо-
лот. 16-статьянын мааниси жана бул статья боюнча милдеттер № 21 
жалпы рекомендацияда майда-чүйдөсүнө дейре жазылган. Бул до-
кументке ылайык аялга карата мамиле үй-бүлөдө да, мыйзам боюн-
ча да, практикада да Конвенциянын 2-статьясында көрсөтүлгөндөй, 
теңчилик жана адилеттик принциптерине төп келиши керек. 

16-статья катышуучу мамлекеттерге кандай 
милдеттенмелерди жүктөйт?

Үй-бүлө коомдун табигый жана негизги ячейкасы болуп саналат жана 
анын мамлекет тарабынан коргоолууга укугу бар. Мамлекет жубай-
лардын укуктарынын жана милдеттеринин теңдигин камсыздаган 
тиешелүү чараларды кабыл алууга тийиш.

16-статьяга ылайык катышуучу мамлекеттер полигамияга3 тыюу салу-
уга милдеттүү же аны алып таштоо боюнча кадамдарга барышы ке-
рек, аялдардын үй-бүлөлүк статусун, жубайын тандоо укугун камсыз 
кылууга, мажбурлоо жолу менен жана экинчи аял болуп кыйылган ни-
кени жокко чыгарууга тийиш. 

18 жаш эркектер үчүн да, аялдар үчүн да никеге туруу үчүн мини-
малдуу курак болуп, катышуучу мамлекеттер никени сөзсүз каттоого 

3 Кээ бир элдерде же урууларда сакталып келе жаткан көп аял алуучулук.
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16-статья.	
никедеги теңдик жана γй-бγлө укуктары

тийиш. Никеде жана никесиз төрөлгөн балдардын ата-энеси опекун 
болуу, кам көрүүчү, ишенимге ээ жана асырап алуучу сыяктуу юриди-
калык ролдор аркылуу бирдей укуктарга ээ болушу керек. Эркектер 
балдарды кароо жана аларга финансылык жактан колдоо көрсөтүү 
вазийпаларын аялдар менен тең бөлүшүүгө милдеттүү. 

16-статья боюнча катышуучу мамлекеттер аялдар менен эркектер 
ойлонуштурулган репродуктивдик тандоону жасашы үчүн жагымдуу 
шартты түзүүгө милдеттүү.

Ажырашуу же жубайлардын биринин көз жумганына байланыштуу 
мүлккө ээ болуу маселелери № 21 жалпы рекомендацияда каралган. 
Ал боюнча аялдар кандай салым кошкондугуна карабастан жалпы 
мүлктүн жарымына ээ боло алат. 

17-статья

1.		 Ушул Конвенциянын ишке ашырылышынын жүрүшүн кароо үчүн 
аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу бо-
юнча Комитет (мындан ары «Комитет» деп аталуучу) түзүлөт. Ал 
Конвенция күчүнө кирген учурда он сегиз, ал эми ратификацияло-
одон же ага отуз бешинчи мамлекет кошулгандан кийин жыйыр-
ма үч эксперттен турат, алар жогорку моралдык сапаттарга жана 
ушул Конвенцияга тийиштүү тармактарда компетенттүүлүккө ээ. 
Буларды мүчө-мамлекеттер өздөрүнүн жарандарынын ичинен 
тандап шайлашат жана өзүнүн инсандык сапатын да карашат, 
анда акыйкатуу географиялык бөлүштүрүү жана цивилизациянын 
ар кайсы формаларынын, ошондой эле негизги укуктук система-
ларынын өкүлчүлүгү эске алынат.

2.		 Комитеттин мүчөлөрү мүчө-мамлекеттер көрсөткөн адамдардын 
тизмесине киргизилген адамдардын ичинен жашыруун добуш ме-
нен шайланышат. Ар бир мүчө-мамлекет өз жарандарынын ичи-
нен бир өкүлдү көрсөтө алат.

3.		 Алгачкы шайлоолор ушул Конвенция күчүнө кирген күндөн тар-
тып алты айдан кийин өткөрүлөт. Ар бир шайлоону өткөрүүнүн 
мөөнөтүнө чейин эң аз дегенде үч ай мурун Бириккен Улуттар 
Уюмунун Генералдык секретары мүчө-мамлекеттерге эки айдын 
ичинде өздөрүнүн талапкерин көрсөтүшүн өтүнгөн кат жиберет. Ге-
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нералдык секретарь тизмени даярдайт. Бул тизмеге көрсөтүлгөн 
бардык тарап аларды сунуш кылган мүчө-мамлекеттерди көрсөтүү 
менен алфавиттик тартипте киргизилет, мүчө-мамлекеттерге таа-
ныштырылат.

4.		 Комитеттин мүчөлөрүн шайлоо Бириккен Улуттар Уюмунун бор-
бордук мекемелеринде Генералдык секретарь аркылуу чакыры-
луучу мүчө-мамлекеттердин кеңешмесинде өткөрүлөт. Мүчө-
мамлекттердин үчтөн эки бөлүгү кворумду түзгөн бул жыйна-
лышта Комитетке шайланган болуп эң көп сандагы добуштарга 
ээ болгон жана катышып отурган, добуш берүүгө катышкан мүчө-
мамлекеттердин өкүлдөрүнүн басымдуу көпчүлүк добушун топто-
гон талапкерлер Комитетке шайланган адам болуп эсептелет.

5.		 Комитеттин мүчөлөрү төрт жылдык мөөнөткө шайланат. Бирок, 
биринчи шайлоодо шайланган тогуз мүчөнүн ыйгарым укукка ээ 
болуу мөөнөтү эки жыл өткөндөн кийин бүтөт; биринчи шайлоо 
өткөрүүлөр замат ушул тогуз мүчөнүн фамилиялары Комитеттин 
төрагасы аркылуу чучукулак кармашуу боюнча тандалып алынат.

6.		 Комитеттин кошумча беш мүчөсүн тандап алуу ушул статья-
нын 2-, 3- жана 4-пункттарынын жоболоруна ылайык отуз бе-
шинчи мамлекеттин ушул Конвенцияны ратификациялашынан 
же ага биригишинен кийин өткөрүлөт. Ушинтип шайланган эки 
кошумча ыйгарым укукка ээ болуу мөөнөтү эки жылдан кийин 
бүтөт; ушул эки мүчөнүн фамилиялары Комитеттин төрагасы ар-
кылуу чучукулак боюнча тандалып алынат.

7.		 Эксперти Комитеттин мүчөсү катары кызматын токтоткон, мүчө-
мамлекет күтпөгөн жерден пайда болгон вакансияларды толту-
руу үчүн Комитет тарабынан жактырылган өзүнүн жарандарынын 
ичинен башка экспертти дайындайт.

8.		 Комитеттин мүчөлөрү Комитеттин милдеттеринин маанилүүлүгүн 
эске алуу менен Ассамблея аркылуу бекитилген тартипте жана 
шарттарда Бириккен Улуттар Уюмунун каражаттарынан эмгек акы 
алышат.

9.		 Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретары Комитеттин 
функцияларынын натыйжалуу аткарылышы үчүн ушул Конвенци-
яга ылайык зарыл болгон персоналды жана материалдык кара-
жаттарды берет.
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18-статья

1.		 Мүчө-мамлекеттер ушул Конвенциянын жоболорунун аткары-
лышы үчүн кабыл алынган мыйзамдык, соттук, администра-
тивдик же башка чаралар тууралуу жана ушуга байланыштуу 
жетишилген прогресс тууралуу докладды Комитет аркылуу ка-
роо үчүн Бириккен улуттар уюмунун Генералдык секретарына 
берүүгө милдеттенет:

a)	 таламдаш мамлекет үчүн ушул Конвенция күчүнө кирген 
күндөн тартып бир жылдын ичинде, жана

б)	 мындан кийин жок дегенде ар бир төрт жыл сайын, андан соң 
качан бул жөнүндө Комитет сураганда.

2.		 Докладдарда ушул Конвенция боюнча милдеттемелерди атка-
руу даражасына таасир эткен факторлор менен кыйынчылыктар 
көрсөтүлөт.

19-статья

1.		 Комитет өзүнүн аткарууга киргизген тартибинин эрежелерин беки-
тет.

2.		 Комитет өзүнүн кызматчыларын эки жылдык мөөнөткө шайлайт. 

20-статья

1.		 Комитет жыл сайын ушул Конвенциянын 18-статьясына ылайык 
көрсөтүлгөн докладдарды кароо максатында, эреже боюнча эки 
жумадан ашпаган мөөнөттүн ичинде кеңешме өткөрөт.

2.		 Комитеттин кеңешмелери, эреже боюнча Бириккен Улуттар уюму-
нун борбордук мекемелеринде же Комитет аркылуу аныкталган 
бардык башка ылайыктуу жерде өткөрүлөт. 

17-30	статьялаР
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21-статья

1.		 Комитет жыл сайын Экономикалык жана Социалдык Кеңеш 
аркылуу Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына 
өзүнүн ишкердиги тууралуу доклад жасайт жана мүчө-
мамлекеттерден алынган докладдар менен маалыматтарды 
талдоого негизделген жалпы мүнөздөгү сунуштар менен 
көрсөтмөлөрдү сунуш кылат. Андай жалпы мүнөздөгү сунуштар, 
көрсөтмөлөр мүчө-мамлекеттердин пикирлери менен бирге, 
эгерде андайлар бар болсо, Комитеттин докладына киргизилет.

2.		 Генералдык секретарь Комитеттин докладдарын кабарлоо үчүн 
Аялдардын абалы боюнча Комиссияга жиберет. 

22- статья

Адистештирилген мекемелер алардын ишкердигинин чөйрөсүнө 
кирүүчү ушул Конвециянын жоболорун ишке ашыруу тууралуу маселе-
лерди караган учурда көрсөтүлүүгө укуктуу. Комитет адистештирилген 
мекемелерге алардын ишкердигинин чөйрөсүнө кирүүчү тармактарда 
Конвенциянын ишке ашырылышы тууралуу докладдарды көрсөтүшүн 
сунуш кыла алат. 

23-статья

Ушул Конвенцияда эч нерсе:

a) мүчө-мамлекеттин мыйзамында; же

б) мындай мамлекет үчүн күчүнө ээ болгон кандайдыр бир баш-
ка эл аралык конвенцияда, келишимде же макулдашууда 
камтылышы мүмкүн болгон эркектер менен аялдардын ор-
тосундагы тең укуктуулукка жетишүүгө көбүрөөк салым кошо 
турган кайсы-бир жоболорду козгобойт.
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24-статья

Мүчө-мамлекеттер ушул Конвенцияда таанылган укуктарды толук 
ишке ашырууга жетишүү үчүн улуттук деңгээлдеги бардык чараларды 
колдонууга милдеттенишет. 

25-статья

1.		 Ушул Конвенция ага баардык мамлекеттердин кол коюшу үчүн 
ачык.

2.		 Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретары ушул Конвен-
циянын сактоочусу болуп дайындалат.

3.		 Ушул Конвенция ратификацияланууга тийиш. Ратификациялоо 
грамоталары болсо Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык се-
кретарына сактоого берилген.

4.		 Бул Конвенция ага бардык мамлекеттердин биригиши үчүн ачык. 
Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретарына биригүү туу-
ралуу документти сактоого берүү жолу менен жүргүзүлөт. 

26-статья

1.		 Бул Конвенция кайрадан карап чыгуу жөнүндө өтүнүч бардык 
убакытта баардык мүчө мамлекет аркылуу Бириккен Улуттар Ую-
мунун Генералдык секретарына жазуу жүзүндөгү билдирүү жолу 
менен берилет.

2.		 Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы, эгерде ал 
кандайдыр бир чаралардын колдонулушун зарыл деп тапса, анда 
өтүнүч жаатында кайсы чаралдарды колдонуу керектиги тууралуу 
чечим кабыл алынат. 

17-30	статьялаР
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27-статья

1.		 Ушул Конвенцияны Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык се-
кретарына жыйырманчы ратификациялоо грамотасы же биригүү 
тууралуу документ сактоого берилгенден тартып отузунчу күнү 
күчүнө кирет.

2.		 Бул Конвенция ратификациялоочу же жыйырманчы ратификаци-
ялоо грамотасы же биригүү тууралуу документ сактоого берилген-
ден кийин ага кошулуучу ар бир мамлекет үчүн ушул Конвенция 
анын ратификациялоо грамотасы же биригүү тууралуу документ 
сактоого берилгенден тартып отузунчу күнү күчүнө кирет. 

28-статья

1.		 Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык секретары ратифика-
циялоо же биригүү учурунда мамлекеттер аркылууу жасаган 
эскертүүлөрдүн текстин алат жана бардык мамлекеттерге тара-
тат.

2.		 Бул Конвенциянын максаттары жана маселелери менен шайкеш 
келбеген эскертүүгө жол бербейт.

3.		 Эскертүүлөр Генералдык секретардын наамына багытталган 
тийиштүү билдирүү жол менен бардык убакта алынып ташталат. 
Генералдык секретарь бул тууралуу бардык мүчө-мамлекеттерге 
кабарлайт. Ал алынган күндөн тартып күчүнө кирет. 

29-статья

1.		 Сүйлөшүүлөр жолу менен чечилбеген ушул конвенцияны түшүнүү 
же колдонуу боюнча эки же бир нече мүчө-мамлекеттердин орто-
сундагы бардык талашкан тараптардын биринин өтүнүчү боюн-
ча арбитраждык чечмелөөгө берилет. Эгерде ал арыз берилген 
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мөөнөттөн тартып алты айдын ичинде бир бүтүмгө келишпесе, 
эки тараптын кайсынысы гана болбосун ал талаш-тартыш соттун 
Статутуна ылайык арыз берүү жолу менен аталган талашты Эл 
аралык сотко бере алат.

2.		 Ар бир мүчө-мамлекет ушул Конвенцияга кол коюп, же ратифика-
циялаган, же болбосо ага биригип жаткан учурда өзүн ушул ста-
тьянын 1-пунктунда камтылган милдеттерге байланыштуу эме-
стиги жөнүндө билдире алат. Башка мүчө-мамлекеттер мындай 
эскертүү жасаган кайсы бир мүчө-мамлекетке карата ушул ста-
тьянын көрсөтүлгөн пунктунан келип чыгуучу милдеттенмелерди 
мойнуна алышпайт.

3.		 Бул статьянын 2-пунктуна ылайык эскертүү жасаган баардык 
мүчө-мамлекет бардык убакта Бириккен Улуттар Уюмунун Гене-
ралдык секретарына билдирүү жолу менен өзүнүн эскертүүсүн 
алып сала алат. 

30-статья

Англис, араб, испан, кытай, орус жана француз тилдериндеги текстте-
ри бирдей болуп саналган бул Конвенция Бириккен Улуттар Уюмунун 
Генералдык секретарына сактоого берилет.

Муну күбөлөндүрүш үчүн, буга тийиштүү түрдө ыйгарым укуктуу жак-
тар бул Конвенцияга кол коюшту.





Гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк акциянын алкагында  
К. Үсөнбеков атындагы КР Куралдуу күчтөрүнүн Аскер институтунун 
курсанттары арасында өткөрүлгөн интерактивдүү семинар, 2012 ж.
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II-б└лYк.
ТАКТАМА БӨЛҮГҮ

CEDAW	боюНча	суРоолоР	ЖаНа	ЖооптоР

1.	коНвеНция	ДегеН	теРМиН	ЭМНеНи	
билДиРет?

Жооп: Конвенция – эл аралык келишимдердин кеңири таркаган 
түрлөрүнүн бири. Бул, кандайдыр бир белгилүү маселе боюнча, 
мисалы, адамдарды сатуу менен күрөшүү, балдардын, аялдардын 
укуктарын коргоо ж. б. жөнүндө мамлекеттердин ортосундагы ма-
кулдашуу. Мындай макулдашууларды БУУнун Башкы Ассамблея-
сы кабыл алат жана муну менен бирге ал каралып жаткан маселе 
боюнча эл аралык нормаларды жана стандарттарды иштеп чыгат. 
Конвенция аны ратификациялаган өкмөт үчүн милдеттүү юридика-
лык күчкө ээ.

2.	Ратификация	ДегеН	ЭМНе?

Жооп: Ратификация – эл аралык келишимдин тигил же бул мамле-
кеттин мыйзам чыгаруучу жогорку органы тарабынан бекитилиши 
(көпчүлүк учурда эң маанилүү эл аралык документтер ратификаци-
яланат). Тигил же бул документтин мамлекет тарабынан ратифи-
кацияланышы – ал анын бардык жоболорун сактоо милдеттерин 
өзүнө алат дегендикти билдирет.

3.	CEDAW	коНвеНциясы	кайсыл	
Маселеге	аРНалгаН?

Жооп: CEDAW жашоонун спецификалык сфераларында кезиккен 
жыныс жышаанасына карата аялдардын укуктарынын бузулушун 
коргоо маселесине арналган.
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суРоолоР	ЖаНа	ЖооптоР	1-6

4.	аДаМ	укуктаРы	боюНча	башка	
ДокуМеНттеРДеН	CEDAW	ЭМНеси	
МеНеН	айыРМалаНат?

Жооп: БУУнун Уставы, Адам укуктарынын Жалпы декларациясы 
(АУЖД), Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө 
эл аралык Пакт, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл ара-
лык Пакт ж. б. у. с. документтер бейтарап (нейтралдуу) деп аталат. 
Алар аялдардын да эркектердин да укуктарына бирдей тийиштүү. 
Нейтралдуу документтерде жалпысынан дискриминацияга, анын 
ичинде жыныстык жышаанасы боюнча айырмалоого да тыйуу са-
лынган. Ал эми Конвенциянын 1-статьясында так эле «Аялдарга 
карата дискриминация» деген эмне экендигине толук түшүндүрмө 
берилген. Ошентип CEDAW теңчилик деген түшүнүккө жасаган 
өнүтүү менен бейтарап документтерден айырмаланат.

5.	ДискРиМиНация	ДегеН	ЭМНе?

Жооп: Укуктук адабиятта дискриминация жарандардын топторун 
түрдүү белгилери боюнча укуктарынан ажыратуу же алардын укук-
тарын чектөө дегендикти билдирет. Мисалы: расалык, жыныстык, 
диний көз караш жана б. у. с. белгилери боюнча.

6.	CEDAW	ДискРиМиНацияНы	каНтип	
аНыктайт?

Жооп: CEDAW 1-статьясында «Аялдарга карата дискриминация» 
деген түшүнүктү киргизет жана ага төмөндөгүдөй аныктаманы бе-
рет: «Аялдарга карата дискриминация» аялдарга өзүлөрүнүн жал-
пыга белгилүү адам укуктарынан жана негизги эркиндиктеринен 
эркектердин деңгээлинде пайдаланууга тоскоолдук кылган «жыны-
сы боюнча каалагандай айырмалоону, эске албоону же чектөөнү» 
билдирет деп айтылат.
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CEDAWнун 1-статьясы

Ушул Конвенциянын максаттарын эске алганда аялдарга кара-
та дискриминация түшүнүгү аялдардын өздөрүнүн үй-бүлөлүк 
абалына карабастан, эркектер менен аялдардын тең укукту-
улугунун негизинде саясий, экономикалык, социалдык, мада-
ний, жарандык же ар кандай башка тармактардагы адам укук-
тарын жана негизги эркиндиктерин таанышын, колдонушун же 
жүзөгө ашырышын басаңдатууга же жокко чыгарууга багыттал-
ган, жынысы боюнча каалагандай айырмалоону, эсептен чыга-
рып салууну же чектөөнү билдирет.

7.	коНвеНцияДа	ДискРиМиНацияНыН	
каНДай	тYРл└РY	Ж└НYНД└	с└з	болот?

Жооп: CEDAW аялдарга карата дискриминациянын төмөндөгүдөй 
түрлөрүн тааныйт:

a) Түз (ачык) жана жашыруун (кыйыр) дискриминацияны;

б) Де-юре жана де-факто дискриминацияларын;

в) Тарыхый дискриминацияны;

г)  Кесепеттери дагы башка дискриминацияларга алып 
келүүчү дискриминацияны (бири бирине байланыштуу дис-
криминациялар);

д) Позитивдүү дискриминацияны.

Аялдар кириптер болуучу дискриминациялардын ар бир түрүн өз-
өзүнчө карап көрөлү:

а) 1. Түз же ачык (атайылап жасалган) дискриминация – бул учур-
дагы саясаттын же турмуштун (практиканын) эркектер пайдала-
нышкан ошол эле мүмкүнчүлүктөрүнөн же жеңилдиктеринен аял-
дардын да пайдаланышына ачыктан-ачык тыюу салынуусу.
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1-мисал. Кыргызстанда жигиттер көпчүлүк учурда «кыз 
уурдоо»1 схемасын пайдаланып үйлөнүшөт.

2. Жашыруун же атайлап жасалбаган дискриминация – бул 
учурдагы саясат же турмуш практикасы аялдардын дагы, эркек-
тердин дагы укуктарына карата бейтарап болуп сезилет, бирок иш 
жүзүндө аялдарды ушул укуктарынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнөн 
ажыратууга алып келген дискриминация.

2-мисал. Мыйзам боюнча медициналык кызматтарга, аптекада-
гы дарыларга төлөнүүчү акынын бардык адамдар үчүн бирдей-
лиги, анын ичинде колунан келбеген карыя жесир аял үчүн дагы. 

Дагы бир мисал:

КР мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамына ылайык аял-
дар дагы, эркектер дагы мамлекеттик кызмат системасында 
бош кызмат (жетекчилик) орунун ээлөөгө сынакка2 катышуу 
үчүн бирдей укукка, бирдей мүмкүнчүлүккө ээ. Бирок статисти-
ка көрсөткөндөй, бул кызматтарга аялдар сынактан таптакыр 
өтүшпөйт же алар сынакка аз катышышат. Эмне үчүн? Көпчүлүк 
учурларда бул алардын төмөндө көрсөтүлгөн квалификациялык 
талаптарга ылайыксыз болушкандыктарынан улам келип чы-
гат. Аларга:

• иш тажырыйбасынын жетишсиздиги;

• экинчи билиминин жоктугу;

• лидерликке такшалбагандыгы;

• стажировкалардан, квалификациясын жогорулатуучу кур-
стардан жетишээрлик деңгээлде өтпөгөндүгү;

• жана башкалар.

Аялдардын квалификациялык талаптарга ылайыксыз болуш-
кандыктарынын бирден бир себеби алардын тукум улантуучулук 
милдеттерди (кош бойлуулук, төрөө, бала эмизүү ж. б.) атка-

1 Кыргыздарда «кыз ала качуу» көрүнүшү көп кезигет. «Кыз ала качуу» жолу 
менен жигиттин кызга анын өз ыктыяры менен жана ошондой эле зордоо 
жолу менен үйлөнүшү мүмкүн. «Кыз уурдоо» деген кызды күйөөгө чыгууга 
аргасыз кылууну (мажбурлоону) билдирет. 

2 Сынак эки айлампадан турат: 1-анкеталардын (документтердин) сынагы, 
2-аңгемелешүү сынагы. 
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рышкандыгында жана чарбаны башкаруудан, балдарды жана үй-
бүлөнүн картайган мүчөлөрүн багуудан тартып, бүлөлүк мил-
деттердин бирдей эмес бөлүштүрүлгөндүгүндө болуп саналат. 
Бул болсо аялдардын ар тараптуу өнүгүүсү жана сынактарга ка-
тышуусу үчүн зарыл болгон убакытты сарптоосуна тоскоолдук 
кылат. 

Ошентип, мыйзам аялдардын укугун чектебегендей, алар эр-
кектер менен тең тайлашып медициналык кызмат, дары алганга, 
сынакка катышып жатышкандай көрүнөт. Бирок аялдардын жана 
эркектердин мүмкүнчүлүктөрү жана шарты бирдей болбойт. Бирин-
чи айлампада эле аялдар сынактан чыгып калышат, алар экинчи 
айлампага жете алышпайт. Ошондон улам аялдар утулуп калышат.

б) де-юре жана де-факто дискриминациялары.

Аялдарга карата дискриминациянын пайда болушунун себеп-
тери саясатта да, мыйзамдарда (де-юре) да, үрп-адаттарда, салт-
тарда, эрежелерде (де-факто) да болушу мүмкүн. Дискриминация 
укуктабы, саясаттабы, процедураларды колдонуудабы, же иш 
жүзүндө, практикадабы кайсы жерде кездешпесин Конвенция анын 
эки түрүн тең тааныйт. Конвенциянын максаты дискриминациянын 
бу эки түрүн тең жоюу болуп саналат. 

3-мисал. 2002-жылы КР президенти тарабынан «КР мамлекет-
тик башкаруусуна аял-лидерлерди тартуу боюнча кадрдык сая-
сатты мындан ары өркүндөтүү жөнүндө» Жарлык жарыяланган. 
Бул документке ылайык бийликтин бардык деңгээлиндеги бирин-
чи жетекчисине дагы бир орун басарлык кошумча кызмат атай-
ын аялдар үчүн киргизилет. Алардын иш алып баруусуна салтка 
айланган аялдарга ылайык чөйрөлөр (социалдык, билим, мадани-
ят, саламаттыкты сактоо ж. б.) бөлүнүп берилет. Ошентип, 
Жарлыкка ылайык аялдарга экинчи позиция ыйгарылып отурат. 
Албетте, бул Жарлык аялдардын чечимдерди кабыл алууга кан-
дайдыр бир деңгээлде катышуусуна мүмкүнчүлүк түзөт, бирок 
ошол эле мезгилде ал аялдардын мамлекеттик башкаруунун ар 
кыл деңгээлдеринде биринчи позицияларды ээлөөсүнө жана чечим-
дерди кабыл алуусуна толук кандуу катышуу мүмкүнчүлүктөрүн 
чектеп турат.

Ошентип, мына ушул мисал мамлекеттин аялдарды де-юре 
дискриминациясына жол бергендигин көрсөтүп турат.
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4-мисал. КР «Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу 
жөнүндө» мыйзамына ылайык аял үй-бүлөдөн кеткен (күйөөгө 
чыккан, ажырашкан, күйөөсү каза болгон) учурда өзүнүн жер 
үлүшүн түрдүү келишимдерди (сатуу, алмашуу, белекке берүү) 
түзүү жолу менен бөлүп ала алат.

 Ысык-Көл облусунан бир келин бизге мындай окуяны айтып 
берди:

– Турмушка чыккандан кийин (мен кошуна айылга турмушка 
чыккам, күйөөм көп балалуу үй-бүлөдөн эле) күйөөм экөөбүз анын 
ата-энесинен бөлүнүп, өз алдыбызча түтүн булатып, өзүбүздүн 
чарбабызды жүргүзүүнү чечтик. Күйөөмдүн ата-энеси ага 
тиешелүү жер үлүшүн бизге бөлүп беришти. Мен болсо өзүмдүн 
атама келип мага тиешелүү жер үлүшүмдү бөлүп берүүсүн 
өтүнүп кайрылдым. Бирок, атам мага таң калып карап, суроо 
узатты:

– Сен кайсыл жер жөнүндө айтып жатасың, кызым? Кыргыз-
дар кыздарына жерин бөлүп бериптир деп кайдан уктуң эле? Жер 
менин уулдарыма гана тиешелүү, биз сага себиңди бербедикпи? 
Ошол жетет…

– Бирок сиз эмне үчүн сотко кайрылып өзүңүздүн жер 
үлүшүңүздү алган жоксуз? Мыйзам боюнча буга сиз укуктуу эмес-
сизби, – деп биз ага кеңеш бердик.

– Бир туугандарым менен соттошуш мен үчүн уят, мен 
жөнүндө айылдагылар эмне деп айтышат, эгерде мен ушуга бар-
сам, анда ата-энемдин үйүнө кайра эч качан бара албай калам, 
айылдаштарымдын бардыгы мага сөөмөйүн кезешпейби. Бизде 
салт ушундай.

 Ошентип, келин эркек менен юридикалык жактан бирдей 
укукка ээ болгонуна карабастан, иш жүзүндө салттар менен үрп-
адаттардын кесепетинен улам дискриминацияга тушугуп отурат. 
Бул де-факто дискриминациясынын мисалы болуп саналат.

в) Тарыхый дискриминация

Кылымдардан бери карай, адамзаттын өнүгүүсүнүн жана цивили-
зациясынын деңгээлине жараша аялдарды дискриминациялоонун 
ар кыл түрлөрү дайыма болуп, тарыхый жактан калыптанып келген. 
Алардын түрлөрү жана кесепеттери муундан муунга өтүп турган. Дис-
криминациянын мындай түрү тарыхый же «түзүмдүк» (структуралдык) 
деп аталат. 
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Буга чейинки коомдогу саясий жана жашоо-турмуш эрежелери аял-
дарды структуралдык дискриминацияга кабылтууну бекемдеп келген. 
Мунун кесепети азыркы күндө да аялдарды ыңгайсыз абалга тушук-
турган учурлары көп болот. 

5-мисал. Салт боюнча кыргыздарда мурас ата-энеден уулда-
рына, көпчүлүк учурда кенже уулуна өткөрүлүп берилет. Эгерде 
уулдары жок болсо, эркек тарабы боюнча жакын туугандары му-
раскор болууга тийиш.

Талас областындагы айылдардын биринде жашашкан чал ме-
нен кемпирдин балдары да, күйөөсү тарабынан жакын тууганда-
ры да жок болгон. Күйөөсү каза болгондон кийин кемпир Саруу 
уруусуна таандык, башка айылда жашаган, мектепте жогорку 
класста окуган өзүнүн жээнчерин жанына алып алат. Бала кел-
ген айылда Кушчу уруусунун тукумдары жашашчу. Ал эми каза 
болгон чалдын туугандары болсо, абалтадан бери карай келе 
жаткан салтка таянышып, кемпирдин жээнчери өзүлөрүнүн туу-
ганынын мураскору болуп калуусуна жол бергиси келишкен эмес. 
Алар кемпирге бул туурасында даап айта алышпаган (анткени 
официалдык мыйзам кемпир тарапта болчу). Ошол себептен 
улам алар баланын бул айылда жашоосуна тоскоолдуктарды 
түзүүгө өтүшкөн. Ага тоокторубузду, отундарыбызды ж. б. уур-
дады деген күнөөлөрдү тага башташкан, кылдан кыйкым таап 
уруп-сабашкан, кемсинтишкен, «келгин», «тексиз» ж. б. у. с. деп 
аташкан. Ошентип баланы акыры айылына кайра кетүүгө арга-
сыз кылышкан. Мындай окуядан кийин кемпир күйөөсүнүн тууган-
дары аны бөпөлөп бакканына жана камкордукка алышкандарына 
карабастан тез эле көз жумган. Ал жээнчеринин эмне үчүн ке-
тип калганын эң жакшы эле түшүнүп турган. Бирок элдеги кы-
лымдардан бери карай калыптанган салтка каршы тура алган 
эмес. Мураска (жерге, үйгө, малга, ж. б.) салт боюнча кемпирдин 
күйөөсүнүн алыскы туугандары ээ болушкан.

Тарыхый жактан, мына ушинтип, калыптанган дискриминация 
Кыргызстандын аялдарынын укуктарын бузганды ушул күнгө чейин 
улантып келе жатат.

г) дискриминациянын өз ара байланыштуулугу

Аялдарды бир чөйрөдө дискриминациялоо аларды башка 
чөйрөдө да басмырлоого алып келиши мүмкүн.
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6-мисал. Кийинки мезгилдерде Кыргызстанда никеге эрте 
тургандардын саны кескин көбөйдү. Бул болсо экономикалык 
кыйынчылыктардан улам көп балалуу үй-бүлөлөр бардык бал-
дарын багууга жана окутууга каруусунун жетпегендиги менен 
түшүндүрүлөт. Ошондуктан 9-классты аяктагандан кийин (15-
16 жашар) кыздарды ата-энесинин макулдугу боюнча колунда бар 
үй-бүлөлөргө күйөөгө беришет. Алар күйөөсүнүн ата-энесинин 
үйүндө негизги жумушчу күчкө айланышат. Талаага ишке чы-
гышат, үйдөгү бардык жумуштарды жасашат, балдарды жана 
бүлөнүн карыган жана оорукчан мүчөлөрүн карашат. Мындай 
түйшүк аларды окуусун улантуу, билим деңгээлин жогорулатуу, 
коомдук, саясий турмушка катышуу жана андан кабардар болуп 
туруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып салат.

д)  Позитивдүү дискриминация 

Конвенция тарабынан аялдарга карата бөтөнчө мамиле жасоо-
го жол берилет, дискриминацияга жатпаган ар кандай жеңилдиктер 
да колдонулат, аларды позитивдүү дискриминация деп атайбыз. 
CEDAW мүмкүнчүлүктөрдүн теңчилигин гана эмес, аялдар менен 
эркектердин нагыз иш жүзүндөгү теңчилигин талап кылат. Чыныгы 
теңчиликке жетүү үчүн аялдарды колдоого алуу зарыл. Позитивдүү 
же ыңгайлуу дискриминация чыныгы теңчиликке жетүүнү тездетүүгө 
өбөлгө түзөт.Аялдар үчүн шарттарды жана убактылуу атайын чара-
ларды киргизүү дискриминацияга жатпайт, анткени бул иш жүзүндө 
чыныгы теңчиликке жетүүгө көмөк гана көрсөтөт.

7-мисал. 2007-жылы Кыргыз Республикасынын Шайлоолор 
жөнүндө кодексине аялдар үчүн квота киргизилген (депутаттык-
ка талапкерлердин партиялык тизмесинде ар бир төртүнчүсү 
аял болууга тийш болучу). Натыйжада 2008-жылдагы Парла-
ментке (Жогорку Кеңешке) шайлоолордо 26 аял тандалып алын-
ган, бул депутаттардын жалпы санынын дээрлик 30 пайызын 
түзгөн. Эскертип кетүүчү нерсе, 2005-жылы шайланган Парла-
менттин курамында бир дагы аял болгон эмес.

Ошентип, «Шайлоолор жөнүндө кодекске» киргизилген квота 
аялдардын депутаттыкка ат салышкандардын тизмесине кириши-
не көмөгүн тийгизген. 
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8.	коНвеНцияНыН	Жетекчиликке	
алуучу	пРиНциптеРи	кайсылаР?	

Жооп: Конвенциянын нормалары аялдардын турмушунун бардык 
чөйрөлөрүн камтыйт, ошондой эле теңчиликтин, дискриминаци-
ялабоонун жана мамлекеттердин милдеттенмелеринин прин-
циптерин аныктайт. Төмөндө биз бул принциптердин ар бирине 
токтолуп өтөбүз.

1. «Чыныгы теңдиктин» принциби.

Конвенция «формалдуу теңдик» жана «чыныгы теңдик» бар 
экендигин тааныйт. Башкача айтканда, гендердик-бейтарап доку-
менттерде (саясат, программалар, өнүгүү пландары, мыйзамдар 
ж. б. у. с.) дайыма айтылуучу теңдик турмушта орун алган чыны-
гы теңдиктен бир кыйла айырмаланат. Формалдуу теңдик аялдар 
менен эркектерге бирдей укукту жетишээрлик деңгээлде кепилдей 
албайт. Бул болсо бейтарап документтердин аялдардын теңдикке 
жетүү жолунда эркектер менен аялдардын ортосундагы физиоло-
гиялык жана гендердик айырмачылыктардан улам келип чыккан то-
скоолдуктарды эсепке албагандыгы менен түшүндүрүлөт. Реалдуу 
теңдикке жетүү үчүн:

1)	 Мүмкүнчүлүктөрдүн	теңдигине;

2)	Мүмкүнчүлүктөрдү	пайдалана	алуунун	теңчилигине;

3)	Жыйынтыктардын	теңчилигине

алып баруучу белгилүү бир чараларды колдонуу зарыл.

Мүмкүнчүлүктөрдүн	теңчилиги	өлкөнүн бардык ресурстарынан 
пайдаланууга аялдардын мүмкүндүгүн билдирет. Бул жобо мамле-
кеттин мыйзамдарында жана саясатында бекемделүүгө, ошондой 
эле тиешелүү механизмдер жана институттар тарабынан колдоого 
алынууга тийиш. 

Мүмкүнчүлүктөрдү	 пайдалана	 алууга	 болгон	 теңдик. № 2 
мисалды карап көрөлү. Мыйзам боюнча эркектер жана аялдар 
сынакка катышуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Сынактын 
биринчи айлампасы катышуучулардын анкеталарынын арасында 
өткөрүлөт. Сынак учурунда бардык аялдардын документтери ав-
томаттык түрдө түшүп калат да, ошондон улам алар экинчи айлам-
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пага катыша албай калышат. Ошондуктан, сынактарды өткөрүү 
жөнүндө Жобого аялдардын аңгемелешүүдөн өтүүсүнө чейин 
жетүүсү үчүн аларды сөзсүз түрдө сынактын экинчи айлампасына 
киргизүү жөнүндө пунктту кошуу зарыл. Сынактын алдында аял-
дарга кошумча окутууларды уюштуруу же акысыз түрдө адистигин 
жогорулатуу даярдыгынан өткөрүү ж. б. максатка ылайыктуу бол-
мок. Бул аялдар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алуу теңдигин 
камсыз кыла алат. Ал гана эмес, саясаттын жана мыйзамдардын 
деңгээлинде аялдардын бирдей корголушуна жана укуктарынын 
урматталышына кепилдик берилген учурда дагы, мамлекет алар-
ды илгерилетүү жолундагы тоскоолдуктардын болбошун камсыз 
кылууга милдеттүү. Мына ушундай учурда гана аялдар эркек-
тер менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдү бирдей пайдалана алышат. 
Ошентип, «Мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алуу теңдиги» «чыныгы 
теңдик» түшүнүгүнүн дагы бир маанилүү элементи болуп саналат. 

Жыйынтыктардын	теңдиги. 
8-мисал. Үй башкармалыгы балдардын эс алуусун жакшыртуу 
максатында короого спорт аянтчасын (футбол талаасын) ку-
руп берди. Ал жерде балдар күн сайын, чоң кишилер кез-кезде кеч 
курун жумуштан кийин футбол ойноого өтүштү. Кыздар болсо 
мындай ойноо мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албай калышты. Үй баш-
кармалыгы болсо, мынакей балдарга камкордук көрсөттүк, чоң 
иш жасадык деп компоюп калды. Ал эми анын жыйынтыгы кандай 
болгонун көрүп жатабыз. Конвенция эркектердин жана аялдар-
дын укуктарын коргоо үчүн мамлекет тарабынан көрүлгөн ча-
ралар «жыйынтыктардын теңдигин» камсыз кылышы керек деп 
эсептейт. 

Конвенция аялдар менен эркектер «жыйынтыктардын 
теңдигине» жетүүсү үчүн ар кыл мамилеге муктаж болоорун тааныйт. 
Маанилүүсү – мамлекет тарабынан камкордук көрүлгөн кайсыл иш 
чара болбосун аялдар үчүн да, эркектер үчүн да бирдей жыйынтык-
тарды алып келгендигинде болуп саналат.

2. дискриминациялабоонун принциби.
Конвенциянын негизги он алты статьясы аялдардын абалдарын 

өзгөчө чагылдырган спецификалык тармактарды аныктайт.

CEDAWнун 1-статьясын чечмелөө аркылуу «аялдарга карата 
дискриминацияны» түзүп турган элементтерди тактоого болот. Ал 
үчүн аныктамага кирген түшүнүктөрдү бөлүп карайлык:
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• Каалагандай айырмалоо (мисалы – футбол талаасы, дис-
криминациялабоо үчүн теннистик корт же бассейн, же ба-
скетбол аянтчасын ж. б. курса болмок);

• Эске албоо (мисалы – салт, куда түшкөнү барганда куда 
башы болуп эркектер гана бара алат. Дискриминациялабоо 
үчүн салттарды өзгөртүүнүн үстүнөн иштеш керек);

• Чектөө (мисалы – жогоруда каралган № 3 мисалда дискри-
минациялабоо үчүн Президенттин Указы аялдарга биринчи 
эки позициянын бирин ээлөөгө мүмкүнчүлүк берсе болмок); 

• мыйзамдардын деңгээлинде (де-юре дискриминация-
сы) же иш жүзүнүн деңгээлинде (де-факто);

• Жыныстык жышаанасы боюнча же гендердик стерео-
типтердин негизинде;

• Аялдардын өзүлөрүнүн укуктарын иш жүзүндө пайда-
ланышын басаңдатууга же тааныбай коюга алып келген 
дискриминация.

Көрүлгөн аракеттер атайылап жасалган да, атайылап жасал-
баган да болушу мүмкүн. Дискриминациянын далилинин болушу-
нун өзү анын болбошунан же дискриминацияны жасоого алдын 
ала ойлонуштурулган ниеттин болгондугунан да маанилүүрөөк. 
Бирок, укукту коргоо үчүн аракеттенген учурда тоскоолдуктар-
дын же аны жүзөгө ашыруудан баш тарткандыктын болгондугун 
далилдөө керек жана аялдардын Конвенция тарабынан кепилдик 
кылынган укуктарды тоскоолдуксуз пайдалана алышы үчүн эмне-
ни өзгөртүү керектигин көрсөтүү зарыл.

3. мамлекеттин милдеттенмелеринин принциби.

Конвенцияны бекиткен мамлекет аялдарга карата дискримина-
циянын бардык түрлөрүн жоюу жана эркектер менен аялдардын 
теңдигин улуттук деңгээлде камсыз кылуу боюнча бир катар юри-
дикалык милдеттенмелерди өзүнө автоматтык түрдө алат. Ошону 
менен бирге мүчө мамлекет Конвенциянын нормалары жана стан-
дарттары менен байланышта болуп калат жана CEDAW Комитети 
тарабынан жүргүзүлүүчү көзөмөлгө макулдугун берет.
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Конвенцияны ратификациялаган учурда мамлекет өзүнө 
төмөндөгүдөй милдеттерди алат: 

• конвециянын нормаларынын аткарылышын камсыз кылуу 
үчүн белгилүү бир чараларды кабыл алууну;

• бардык тиешелүү жол жоболор менен аялдарга карата 
дискриминацияны жоюу саясатын жүргүзүүнү жана анык 
теңдикке жетишүүнү;

• өзүнүн улуттук Конституциясына же башка тиешелүү мый-
замдарына эркектер менен аялдардын тең укуктуулук прин-
цибин киргизүү аркылуу дискриминациялабоо саясатын 
жүргүзүүнү камсыз кылуу;

• аялдардын ар тараптуу өнүгүшүн жана прогрессин камсыз 
кылуу, ошондой эле эркектер менен аялдардын ортосундагы 
нагыз теңдикти орнотуу үчүн жигердүү чараларды көрүү;

• өзүнүн юрисдикциясынын алдында турган тараптардын укук-
тарын камсыз кылуу. 

9.	CEDAW	коМитети	ДегеН	ЭМНе	ЖаНа	
аНыН	фуНкциялаРы	каНДай?

Жооп: Конвециянын 17-статьясына ылайык СEDAW Комите-
ти түзүлгөн. Ал Конвенциянын нормаларынын сакталышына 
көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу эксперттик орган болуп саналат. Ко-
митет жогорку моралдык сапаттарга жана аялдардын укуктук масе-
лелеринде компетенттүүлүккө ээ 23 мүчөдөн – көз карандысыз экс-
перттерден турат. Алар мүчө мамлекеттер тарабынан көрсөтүлгөн 
адамдардын тизмесине киргизилгендердин ичинен жашыруун до-
буш менен шайланышат. Комитеттин мүчөлөрүн шайлоо учурунда 
географиялык жактан акыйкат бөлүштүрүлүшү, коомдук өнүгүүнүн 
ар кандай цивилизацияларынын, укуктук системаларынын ар кыл 
түрлөрүнүн өкүлчүлүгүнүн болушу эске алынат.

Комитет төмөндө көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарга ээ:

• Конвенциянын нормаларынын аткарылышы жөнүндө мүчө 
мамлекеттердин мезгилдүү докладдарын, ошондой эле 
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БөУлардын альтернативалык отчетторун карайт жана алар-
га баа берет;

• Конвенциянын атайын жоболору жана мүчө-мамлекеттерге 
даректелген статьялардын ортосундагы байланыштар боюн-
ча Жалпы (Башкы) рекомендацияларды иштеп чыгат жана 
аларды аткаруу боюнча мамлекеттин милдеттерин анык-
тайт;

• Мүчө-мамлекекттердин отчеттору боюнча корутунду ре-
комендацияларды даярдайт. Бул сын пикирлер тиешелүү 
өлкөлөргө жөнөтүлөт жана жарык көрөт;

• Факультативдик протоколдун процедурасына ылайык кара-
лып жаткан иш боюнча чараларды кабыл алат;

• Конвенциянын жоболорунун жана CEDAWнун Комитетинин 
корутунду рекомендацияларынын мамлекет тарабынан ат-
карылышынын мониторингин өткөрөт.

10.	кыРгызстаН	CEDAW	коНвеНциясыН	
РатификациялагаН	беле?

Жооп: Ооба, Кыргызстан 1996-жылы Конвенцияга кол койгон жана 
аны 1997-жылы февраль айында ратификациялаган.

11.	CEDAWнун	кЭЭ	биР	ЖоболоРуНаН	
баш	таРтуу	ДегеН	ЭМНе?	

Жооп: Мамлекет ратификациялап жаткан учурда ал келишимдин 
тигил же бул статьясын (статьяларын) же бир бөлүгүн өзүнө мил-
деттенме катары кабыл албай кое алат. Бул Конвенциянын кээ 
бир статьяларынан баш тартуу деп аталат. Бирок бул баш тартуу 
мүмкүнчүлүгүнүн чеги бар. Конвенциянын максаттары менен мил-
деттерине төп келбеген кайсы гана баш тартуу болбосун ага жол 
берилбейт. 
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12.	бизДиН	МаМлекет	коНвеНцияНы	
Ратификациялап	ЖаткаН	МаалДа	
ага	каРата	баш	таРтуулаРга	баРДы	
беле?

Жооп: Жок, Кыргызстан Конвенцияны баш тартууларсыз кабыл ал-
ган.

13.	коНвеНцияДа	аялДаРга	каРата	
зоМбулук	(акз)	Ж└НYНД└гY	Маселе	
козголгоН	ЭМеспи?

Жооп: Конвенцияда аялдарга карата зомбулук маселеси жөнүндө 
сөз жок. Бул документ кабыл алынып жаткан ошол мезгилдер-
де аялдарга карата зомбулук үй-бүлөнүн өзүнүн ички иши ка-
тары каралган жана бул маселени териштирүү жана талкуулоо 
адептүүлүктүн эрежелерине карама-каршы келет деп эсептелген. 
Бирок мүчө – мамлекеттердин докладдарында жасалган талдоо 
бул көрүнүш кеңири жайылгандыгын жана ал аялдардын укукта-
ры менен эркиндиктеринин олуттуу бузулуусуна алып келгендиги 
көрсөтүлгөн болчу. Акырындык менен мүчө – мамлекеттердин от-
четторунун таасиринен Комитет тарабынан «Аялдарга карата зом-
булук» маселелерине арналган № 19 (1992-жыл) Жалпы рекомен-
дация иштелип чыккан жана кабыл алынган. Анда жыныс жышаа-
насы боюнча зомбулук-дискриминациянын түрлөрүнүн бири болуп 
саналат деп айтылат.

14.	Жалпы	(башкы)	РекоМеНДация	
ДегеН	ЭМНе?

Жооп: Жалпы же Генералдык, же Башкы рекомендациялар бул- 
CEDAW Комитети тарабынан Конвенциянын нормаларынын 
эксперттик интерпретациясы (маани-маңызын ачып көрсөтүү). 
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Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 28 Жалпы рекомендация кабыл 
алынган. Алардын дээрлик көпчүлүгү буларга арналган:

• Отчетторду кароонун жүрүшүндө айтылган тынчсыздануулар 
боюнча Конвенциянын айрым статьяларына түшүндүрмө 
берүүгө;

• Конвенция тарабынан кепилдик кылынган укуктарга эксперт-
тик интерпретация берүүгө;

• Жаңы стандарттарды аныктоого;

• Мамлекеттердин отчеттуулугуна коюлуучу талаптарды сы-
паттоого;

• Конвенциянын спецификалык мүнөздөгү статьяларына 
же жөнгө салуу чөйрөлөрүнө байланышкан маселелерге 
тиешелүү түшүндүрүүлөргө;

• Конвенцияда жана анын тиркемелеринде каралган укуктар 
менен милдеттерди тереңирээк түшүнүүнү камсыз кылууга;

• Конвенциянын спецификалык жоболору менен статьялары-
нын ортосундагы байланыштарды түшүндүрүүгө.

Конвенция тарабынан кепилдик берилген укуктарды кантип 
түшүнүү керектиги жөнүндө толугураак маалыматтарды алууга 
төмөндөгү Жалпы рекомендациялар мүмкүндүк берет:

• № 15 (1990-ж.) Жалпы рекомендация – СПИДдин алдын 
алуу жана көзөмөлдөө боюнча улуттук стратегияларда аял-
дарды дискриминациялоого жол бербөө;

• № 19 (1992-ж.) Жалпы рекомендация – Аялдарга карата 
зомбулук;

• № 21 (1994-ж.) Жалпы рекомендация – Никедеги жана үй-
бүлөлүк мамилелердеги теңдик;

• № 23 (1997-ж.) Жалпы рекомендация – Аялдар саясий 
жана коомдук турмушта;

• № 24 (1999-ж.) Жалпы рекомендация – Аялдар жана ден 
соолук;

• № 25 (2000-ж.) Жалпы рекомендация – Убактылуу атайын 
чаралар ж. б. жөнүндө.
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Жалпы рекомендацияларды талдоого алуу менен жылдар 
өткөн сайын Конвенциянын маанисинин жана нормаларынын чек-
теринин кандай өзгөргөндүгүн байкоого болот.

Мисалы, Конвенцияда аялдарды дискриминациялоо маселеле-
ри айтылбайт, бирок аялдарды дискриминациялоо боюнча № 19 
Жалпы рекомендация дискриминациядан арылууга болгон укук 
адамдын фундаменталдуу укугу болуп саналаарын жана Кон-
венциянын чөйрөлөрүнүн бири аялдарга карата зомбулук менен 
күрөшүү болуп эсептелээрин аныктады.

 Конвенция кабыл алынып жаткан 1979-жылы ВИЧ/СПИД оору-
су али белгисиз болучу. Ошондон улам Конвенция ВИЧ/СПИД ме-
нен жашаган аялдардын маселелерин козгогон эмес. 1990-жылы 
кабыл алынган № 15 Жалпы рекомендация ошол түйүндүү маселе-
лерге арналган. Бул мисалдар интерпретациялоонун жардамы ме-
нен Конвенцияда бекитилген укуктардын чектери кантип кеңейип 
жаткандыгын көрсөтүп турат.

Ошондуктан, белгилүү бир татаал маселелерди кароонун учу-
рунда Конвенциянын текстин Жалпы рекомендациялар менен чо-
гуу окуу зарыл.

15.	улуттук	отчет	(ДоклаД)	ДегеН	ЭМНе?

Жооп: Конвенциянын № 18 статьясына ылайык мамлекет өз 
өлкөсүндө Конвенциянын күчүнө кирген күнүнөн баштап бир жыл-
дын аралыгында алгачкы докладын, андан кийин ар бир төрт 
жылда мезгилдүү докладдарын сунуш кылып турууга милдеттүү. 
Мезгилдүү докладдарда (ар бир төрт жылдагы) Конвенциянын жо-
болорун аткаруу үчүн мамлекеттер тарабынан кандай мыйзамдык, 
соттук, административдик же башка чаралар колдонулгандыгы 
жөнүндө маалыматтар сыпатталат. Отчеттордо сөзсүз түрдө аял-
дардын укуктарын илгерилетүүдөгү жетишилген прогресс жөнүндө 
маалыматтар киргизилиши керек. Ошол эле учурда докладдарда 
Конвенция боюнча милдеттенмелерди аткарууга кедерги болуп 
жаткан кыйынчылыктар көрсөтүлүшү мүмкүн. Мезгилдүү доклад-
дар ар бир мүчө мамлекеттин Конвенцияда каралган өзүлөрүнүн 
милдеттерин канчалык деңгээлде түшүнөөрүн жана аларды атка-
раарын көрсөтүп коет. 
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16.	кыРгызстаН	CEDAW	коМитетиНе	
отчеттоРДу	Ж└Н└ттY	беле?

Жооп: Ооба, Кыргызстан адегенде алгачкы отчетун берген, андан 
кийин үч ирет (I – 1999-ж.; II – 2004-ж.; III – 2008-ж.) CEDAW Коми-
тетине өзүнүн мезгилдүү докладдарын сунуш кылган.

17.	альтеРНативалуу	отчет	ДегеН	
ЭМНе	ЖаНа	аНы	киМ	Жазат?

Жооп: Комитет БөУдын тиешелүү мамлекеттерде Конвенциянын 
жоболорунун кандай аткарылып жаткандыгы жөнүндө кошумча 
маалыматтарды беришкен альтернативалуу («көмүскө») өлкөлүк 
отчетторун колдойт. Мындан тышкары ал БУУнун спецификалык 
агенттиктеринен (мисалы, ЮНИФЕМден, ЭЭУдан, ЮНФПАдан, 
ФАОдон, ЮНИСЕФтен, ж. б.) кошумча маалыматтарды алат. Аль-
тернативалык рапортторду даярдоо процессине БУУнун спец-
ификалык агенттиктеринин жана аялдар уюмдарынын мындайча 
тартылышы мезгилдүү докладдарды кароонун натыйжалуулугун 
жогорулатат.

18.	кыРгызстаНДыН	б└удары	альтеР-
Нативалык	(к└МYск└)	отчеттоРДу	
Жазууга	катышты	беле?

Жооп: Ооба. КР БөУдары Комитетке өзүнүн альтернативалык от-
четторун үч ирет (1999, 2004, 2008-жж.) берген. Алгачкы учурларда 
БөУдар бири биринен ажырымдыкта иштешкен жана отчетторду 
өз-өзүнчө беришкен. 2003-жылы аялдардын алдыңкы катардагы 
БөУдары биригишкен жана альтернативалык отчетторду жазуу 
үчүн атайын «БөУ Кеңеши» деп аталган өнөктөштүк уюмду (уюмдун 
эшиги мүчө болгусу келгендердин бардыгы үчүн ачык) түзүшкөн. 
2004- жана 2008-жылдардагы отчеттор БөУ Кеңеши, ошондой эле 
Кыргызстандагы аялдардын башка өкмөттүк эмес уюмдары тара-
бынан жазылган.



69

суРоолоР	ЖаНа	ЖооптоР	16-19

Мамлекеттик отчеттордун обзорунун учурунда БөУдардын ага 
катыша алуусун, ошондой эле Комитеттин мүчөлөрү менен жолугу-
шуу мүмкүндүгүн жана аларга өзүлөрүнүн өлкөсүндөгү аялдардын 
укуктары жаатындагы эң оор маселелер жөнүндө маалымат бере 
алгандыгын белгилеп кетүү маанилүү. 

19.	коНвеНция	таРабыНаН	Ж└Нг└	
салыНуучу	аялДаРДыН	укуктаРы	
кайсыл	ч└йР└л└Рг└	тааНДык?

Жооп: Конвенция «саясий, экономикалык, социалдык, маданий, 
коомдук жана башка тармактардан» тартып аялдардын турмушу-
нун бардык чөйрөлөрүндөгү «дискриминациянын түрлөрүнүн бар-
дыгын» ичине камтыйт.

Бул болсо мамлекеттер жеке жана үй-бүлөлүк маселеден тар-
тып турмуштун бардык чөйрөсүндө аялдарды дискриминацияло-
ону түп-тамырынан жоюу боюнча бардык тиешелүү чараларды 
көрүүгө милдетүү дегендикти билдирет.

Конвенция аялдардын турмушунун спецификалык чөйрөсүнө 
тиешелүү бир катар статьяларды өз ичине камтыйт, атап айтканда: 

• Аялдардын жана эркектердин жүрүм-турумдарынын социал-
дык-маданий нормалары жана стереотиптери (№ 3 Жалпы 
рекомендация, № 5-статья);

• Аялдарды эксплуатациялоо (№ 19 Жалпы рекомендация, 
№ 6-статья);

• Саясий жана коомдук турмуш ( № 23 Жалпы рекомендация, 
№ 7-статья);

• Эл аралык өкүлчүлүк жана катышуу ( № 8, № 23 Жалпы реко-
мендация, № 8-статья);

• Жарандык (№ 21 Жалпы рекомендация, № 9-статья);

• Билим (№ 5 Жалпы рекомендация, № 10-статья);

• Жумушсуздук (№ 3 Жалпы рекомендация, № 11-статья);
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• Саламаттыкты сактоо (№ 15 Жалпы рекомендация, 
№ 12-статья);

• Социалдык-экономикалык жөлөкпулдар (№ 13 Жалпы реко-
мендация, № 13-статья);

• Элеттик аялдар (№ 5 Жалпы рекомендация, № 14-статья);

• Мыйзам алдындагы теңдик жана жарандык укук (№ 21 Жал-
пы рекомендация, № 15-статья);

• Нике жана үй-бүлөлүк мамилелер (№ 19, № 21 Жалпы реко-
мендация, № 16-статья).

20.	убактылуу	атайыН	чаРалаР	ЭМНе	
YчYН	кеРек?	

Жооп: Конвенция эгерде аялдар бирдей негизде өзүлөрүнүн 
мыйзамдуу укуктарынан пайдаланышкан күндө дагы, алар чыны-
гы теңдиктин абалына жете коюшпагандыгын белгилейт. Ошон-
дуктан, Конвенциянын 4-статьясы мүчө мамлекеттерге теңсиздик 
болуп турган чакта оң дискриминациянын атайын чараларын кол-
донууга уруксат берет. Бул убактылуу атайын чаралар чыныгы 
теңдикке жетишүүнү тездетүүгө өбөлгө түзөт.

21.	атайыН	чаРалаР	ДайыМа	кеРекпи?

Жооп: Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн 
жоюу жөнүндө Конвенциянын стандарттарына ылайык аялдар-
дын укуктары жана атайын чаралар эки топко бөлүнөт: 

1. Аялдардын жана эркектердин укуктары менен мүмкүн-
чүлүктөрүнүн теңдигине иш жүзүндө жетишкен учурда жою-
лууга же четтетилүүгө тийиш болгон атайын чаралар.

2. Тукум улантуу укуктары, кош бойлуулукту, энеликти коргоо-
го багытталган атайын чаралар дискриминациялоо катары 
эсептелбейт, ошондон улам мындай чаралар эч качан жо-
юлбашы керек.
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22.	кыРгызстаН	аялДаРДыН	
кызыкчылыктаРы	YчYН	
убактылуу	атайыН	чаРалаРДы	
колДоНгоНбу?

Жооп: Ооба. Биздин мамлекет аялдардын чыныгы теңдигине 
жетишүүнү тездетүү максатында убактылуу атайын чараларды 
колдонгон. Мисалы:

1. Эгемендүүлүккө жетишкенден кийин Кыргызстанда «аял-
дар маселесине» чекит коюлган жана аялдардын башкару-
уга катышуусу үчүн квоталар жоюлган болчу. Ушундан улам 
аялдардын Парламенттеги жана чечимдерди кабыл алуунун 
бардык деңгээлиндеги саны кескин кыскарган. Буга байла-
ныштуу КР Президенти тарабынан 2002-жылдын 27-авгу-
стунда № 240 «КР мамлекеттик башкаруусуна аял-лидерлер-
ди тартуу боюнча кадрдык саясатты мындан ары өнүктүрүү 
жөнүндө» Жарлык жарыяланган. Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик 
органдардын жетекчилеринин орун басары кызматтарына 
аялдарды сөзсүз түрдө тартууну ишке киргизүүгө көрсөтмө 
берилген.

2. 2005-жылдагы (революциядан кийинки) шайлоолордун жый-
ынтыгында Парламенттин курамына бир дагы аял кирбей 
калган. Аялдардын Парламентке кирбей калган бул кенем-
тесин толтуруу үчүн өлкөнүн Президенти тарабынан КР ЖК 
гендердик маселелер боюнча Президенттин атайын өкүлүнүн 
кызматы киргизилген. Парламент тарабынан кабыл алынган 
мыйзамдарга гендердик баа берүү – бул атайын өкүлдүн 
ишмердүүлүгүнүн негизги милдети болгон. Бул көптөгөн пай-
да алып келген. 2008-жылдагы шайлоолордон кийин Парла-
менттин курамына 26 аял кирген, бул бардык депутаттардын 
30 пайызын түзгөн. Ошондон кийин гендер маселелери бо-
юнча атайын өкүлдүн кызматы жоюлган. 

3. 2007-жылдагы референдумдун натыйжасында «КР Шайлоо-
лор жөнүндө» кодексине аялдар үчүн квота киргизилген: ага 
ылайык партиялык тизмедегилердин ар бир төртүнчүсү аял 
болууга тийиш болгон. Ошондуктан ЖКтин азыркы кездеги 
курамынын 30 %-га жакынын аялдар түзгөн.





Зомбулук менен кыз уурдоого каршы «155» мыйзам долбоорун  
колдогон веломарш, 28-октябрь, 2012 ж.
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№	1-тиРкеМе	

КР мыйзамдарында «Аялдарга карата дискриминацияга» аныктама 
берген документтер жок. Бирок Конституцияда, Кылмыш-жаза Кодек-
синде Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган эл ара-
лык келишимдер жана жалпы таанылган эл аралык укук нормалары 
жана принциптери өлкөнүн мыйзамдарынын бөлүгү экендигин тастык-
таган статьялар бар.

Ошондуктан, CEDAW документинде берилген «Аялдарга карата дис-
криминация» жөнүндөгү аныктама да КР мыйзамы болуп эсептелет. 
Төмөндө КР Конституциясындагы жана Кылмыш-жаза Кодексиндеги 
дискриминация маселелерин жөнгө салган статьялар келтирилди. 

кыРгыз	РеспубликасыНыН		
Жазык-пРоцесстик	коДекси	

Бишкек шаары, 1999-жылдын 30-июну № 62

1-статья.	 Жазыктык	сот	ишинин	ж┴р┴ш┴н	
аныктоочу	мыйзамдар

1. Жазыктык сот иши Кыргыз Республикасынын Конститу-
циясы, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана 
жергиликтүү соттору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы жана ушул Кодекс менен аныкталат.

2. Эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана 
ченемдери, Кыргыз Республикасы тарабынан ратификаци-
яланган эл аралык келишимдер жазык-процесстик укуктун 
курамдык бөлүгү болуп эсептелет жана адамдын жазыктык 
сот ишинин чөйрөсүндөгү укуктарын жана эркиндиктерин 
түздөн-түз пайда кылат.

3. Жазыктык сот ишинин тартибин жөнгө салуучу мыйзамдар, 
аларды ушул Кодекске киргизген шартта колдонулууга тий-
иш.
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4. Кыргыз Республикасында жазыктык сот ишин жүргүзүү 
чөйрөсүндө адамдын жана жарандын укуктарын жана 
эркиндиктерин жокко чыгаруучу же төмөндөтүүчү, соттун 
көз карандысыздыгын жана процесстин талаштуу таризин 
бузуучу, далилдерге алдын-ала белгиленген күч берүүчү, 
эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана 
ченемдерине, көз карандысыз мамлекеттин эл аралык 
келишимдеринин жоболоруна карама-каршы келген мый-
замдар жана башка актылар чыгарылбоого тийиш.

5. Жазык иши боюнча сот ишинин жүрүшүндө жарандык же 
администрациялык укукка ылайык чечилүүгө тийиш болгон 
маселени кароонун зарылдыгы келип чыкса, ал жарандык 
же администрациялык тартипте чечилет.

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 8-августундагы 
№ 111 мыйзамынын редакциясына ылайык)

кыРгыз	РеспубликасыНыН		
кылМыш-Жаза	коДекси

Бишкек шаары, 1997-жылдын 1-октябры № 68

134-статья.	граждандардын	те┤	укуктуулугун	
бузуу

1. Жынысына, расасына, улутуна, тилине, тегине, мүлктүк же 
кызматтык абалына, жашаган жерине, диний жана башка 
ынанымдарына, коомдук бирикмелерге таандык болгонду-
гуна карата адамдын жана граждандын укуктары жана эр-
киндиктери тикелей же кыйыр түрдө бузулганда, бул граж-
дандын мыйзамдуу таламдарына зыян келтиргенде, -

эсептик көрсөткүчтүн элүү өлчөмүнө чейин айып салынат 
же эки жылдык мөөнөткө чейин түзөтүү жумуштарына жа-
заланат.
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2. Ошол эле жосундар кызматтык абалынан пайдалануу ме-
нен жасалганда, -

эсептик көрсөткүчтүн жүз өлчөмүнө чейин айып салынат же 
эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жа-
заланат. 

(КР 2007-жылдын 25-июнундагы № 91 Мыйзамынын редакция-
сына ылайык) 

кыРгыз	РеспубликасыНыН	коНституциясы
(КР 2010-жылдын 27-июнундагы  

мыйзамы менен колдонууга киргизилди)

6-статья.

1. Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана ал Кыр-
гыз Республикасында түздөн-түз колдонулат.

2. Конституциянын негизинде конституциялык мыйзамдар, 
мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар кабыл 
алынат.

3. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мый-
замда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык ке-
лишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы кабыл 
алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республи-
касынын укук системасынын ажыралгыс бөлүгү болуп сана-
лат.

Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин ченемдери 
түздөн-түз колдонулат жана башка эл аралык келишимдин че-
немдерине караганда артыкчылыкка ээ.
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№	2-тиРкеМе

Кыргызстан Аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн 
жоюу жөнүндөгү Конвенцияга ылайык КР эркектери жана аялдарынын 
укуктарынын жана мүмкүнчүлүктөрүнүн теңчилигинин прициптерин 
Конституцияга кийирген: 

кыРгыз	РеспубликасыНыН	коНституциясы
(КР 2010-жылдын 27-июнундагы  

мыйзамы менен колдонууга киргизилди)

16-статья,	4	п.	

Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укук-
тарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей 
мүмкүнчүлүктөргө ээ.

№	3-тиРкеМе

«Аялдарга карата зомбулук» түшүнүгү Аялдарга карата дискримина-
циянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү Конвенцияда келтирилген 
эмес. Бирок, CEDAW Комитетинин № 19 Башкы рекомендациясында: 
«Аялдарга карата дискриминация жыныс жышаанасына карап жүз 
берген зомбулук, болгондо да аялга аял болгону үчүн багытталган 
зомбулук» деген аныктама берилет.

Зомбулук мамлекет тарабынан эле эмес, ал жеке адамдар тарабынан 
да, үй-бүлөдө да жана мамлекеттин билип туруп жол берип 
койгонуулугуна байланыштуу да жүз бериши мүмкүн. Ошондуктан, 
мамлекет аялдарга карата зомбулуктун бардык түрлөрун сөзсүз түрдө 
жоюушу керек. Төмөндө КР Кылмыш-жаза Кодексиндеги зомбулукту 
жөнгө салган статьялар келтирилди.
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кыРгыз	РеспубликасыНыН		
кылМыш-Жаза	коДекси

Бишкек шаары, 1997-жылдын 1-октябры № 68

123-статья.	адамды	уурдоо	

1. Адамды анын эркине койбостон уурдап кетүү, алдоо, бол-
босо дагы башка жол менен же адамдын өмүрүнө жана ден 
соолугуна коркунучтуу болбогон зомбулук көрсөтүү менен 
ушул Кодекстин 227-статьясында каралган кылмыштын 
белгилерин жасабастан, аны туруктуу же убактылуу жашап 
турган жеринен алып кетип же аны баштагы турган жеринен 
айырмаланган жерде кармап туруу, -

үч жылдан беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажы-
ратууга жазаланат. 

2. Ошол эле жосундар: 

1) алдын ала макулдашуу боюнча адамдардын тобу тара-
бынан;

2) өмүргө жана саламаттыкка коркунуч келтирген зомбу-
лук көрсөтүү менен;

3) курал же курал катарында пайдаланган нерселерди 
колдонуу аркылуу;

4) жашы жете элек экендиги белгилүү болгон жашы жет-
пегендерге карата;

5) күнөөкөр үчүн кош бойлуу экендиги белгилүү болгон 
аялга карата;

6) эки же андан ашык адамга карата;

7) пайда табуу максатында жасалганда, -

беш жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат. 

3. Эгерде ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө 
каралган жосундар акча алуу максатында же башка жеке
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кызыкчылыктан жаш балага (кызга) карата, же уюшкан кыл-
мыштуу топ тарабынан жасалса же болбосо байкабастык-
тан жабырлануучунун өлүмүнө же башка оор кесепеттерге 
алып келсе, -

он жылдан он беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат. 

Эскертүү. Эгерде уурдаган адамдын аракеттеринде кылмыш-
тын башка курамы жок болсо, уурдалган адамды өз ыктыяры 
менен бошоткон адам кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошо-
тулат.

Он төрт жашка толо элек адам жаш бала (кыз) деп эсептелет. 

(Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 8-июлундагы № 115 
Мыйзамынын, 2003-жылдын 9-августундагы № 193 Мый-
замынын, 2003-жылдын 24-августундагы № 199 Мыйзамы-
нын, 2007-жылдын 25-июнундагы № 91 Мыйзамынын редакци-
яларына ылайык)

125-статья.		Мыйзамсыз	т┴рд┘	эркиндигинен	
ажыратуу	

1. Кызматтык кылмыштын белгилерин көрсөтпөстөн, адамды 
зордоп кармап туруу менен басып жүрүү эркиндигин чектөө, -

үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигин чектөөгө же болбо-
со үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга 
жазаланат. 

2. Ошол эле жосундар: 

1) алдын ала макулдашуу боюнча адамдардын тобу тара-
бынан;

2) өмүрү жана саламаттыгы үчүн коркунучтуу зомбулук 
көрсөтүү менен;

3) курал же башка курал катарында пайдаланылган нер-
селерди колдонуу менен;

4) жашы жете элек экендиги белгилүү болгон балага карата; 
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5) эки же андан ашык адамга карата;

6) күнөөкөр үчүн кош бойлуу экендиги белгилүү болгон 
аялга карата жасалганда, -

үч жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат. 

3. Эгерде ушул статьянын биринчи жана экинчи бөлүктөрүндө 
каралган жосундар уюшкан кылмыштуу топ тарабынан жа-
салса же байкабастыктан жабырлануучунун өлүмүнө же 
башка оор кесепеттерге алып келсе, -

жети жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат. 

(КР 2003-жылдын 9-августундагы № 193 Мыйзамынын, 
2007-жылдын 25-июнундагы № 91 Мыйзамынын редакцияла-
рына ылайык)

129-статья.	зордуктоо	

1. Зордуктоо, башкача айтканда, жабырлануучуга же анын 
жакындарына зомбулук көрсөтүү, зомбулук көрсөтөм деп 
коркутуу аркылуу, ошого тете жабырлануучунун алсыз аба-
лынан пайдалануу менен жыныстык катнашта болгондо, -

беш жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндиги-
нен ажыратууга жазаланат. 

2. Зордуктоо: 

1) ушул главанын статьяларында каралган кылмыштар 
үчүн мурда соттолгон адам тарабынан жасалганда;

2) адамдардын тобу тарабынан жасалганда;

3) алдын ала макулдашуу боюнча адамдардын тобу тара-
бынан;

4) өлтүрөм деп же саламаттыкка оор залал келтирем деп 
коркутуу менен коштолгондо, ошондой эле жабырла-
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нуучуга же башка адамдарга карата өзгөчө ырайым-
сыздык менен жасалганда;

5) жабырлануучуга жыныстык оорууну жуктурууга алып 
келгенде;

6) Зордуктоо жашы жете элек кызга карата жасалганда, -

сегиз жылдан он беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндиги-
нен ажыратууга жазаланат. 

3.	 Зордуктоо: 

1) байкабастыктан жабырлануучунун өлүмүнө, ВИЧ-
жугуштуу ооруну жуктурууга же башка оор кесепеттерге 
алып келгенде;

2) уюшкан кылмыштуу топ тарабынан жасалганда;

3) жаш кызга карата жасалганда, -

он беш жылдан жыйырма жылга чейинки мөөнөткө эркинди-
гинен ажыратууга жазаланат. 

4. Жаш кызды зордуктоо өтө оор кесепеттерге алып келген-
де, -

жыйырма жылга эркиндигинен ажыратууга же өмүр бою эр-
киндигинен ажыратууга жазаланат.

Эскертүү. Эгерде күнөөлүүнүн аракеттеринде ушул статьянын 
экинчи бөлүгүнүн 1-5-пункттарында каралган белгилер жок бол-
со, жашы жете элек жабырланган кызды жашы жеткен кыз деп 
ойлоого негиз болгон учурларда жазык жоопкерчилиги ушул 
статьянын биринчи бөлүгү боюнча келип чыгат.

Эгерде күнөөлүүнүн аракеттеринде ушул статьянын үчүнчү 
бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарында каралган белгилер жок болсо, 
жашы жете элек жабырланган кызды жашы жеткен кыз деп ой-
лоого негиз болгон учурларда жазык жоопкерчилиги ушул ста-
тьянын экинчи бөлүгүнүн 6-пункту боюнча келип чыгат. 

Ушул статьянын үчүнчү бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарында ка-
ралган башка оор кесепеттер деп: жабырланган кыздын (жашы
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жеткен кыздын же жашы жете элек кыздын) өзүн-өзү өлтүрүшүн 
же өзүн-өзү өлтүрүүгө аракет кылышын, кыздын психикасына 
залал келтирүүнү, күнөөлүү адам тарабынан жабырланган кыз-
дын ден соолугуна ар кандай түрдөгү оор залал келтирүүнү (бо-
юнан түшүүнү, зордуктоонун натыйжасында жатындын тышына 
боюна бүтүп калууну), анын ичинде залал келтирүү учурундагы 
өмүргө коркунуч келтирген аракеттерди түшүнүү керек.

Ушул статьянын төртүнчү бөлүгүндө каралган өтө оор кесе-
петтерди: жабырланган жаш кыздын өзүн-өзү өлтүрүшүн же 
өзүн-өзү өлтүрүүгө аракет кылышын, кыздын психикасына за-
лал келтирүүнү, күнөөлүү адам тарабынан жабырланган жаш 
кыздын ден соолугуна ар кандай түрдөгү оор залал келтирүүнү 
(зордуктоонун натыйжасында жатындын тышына боюна 
бүтүүнү, бала төрөө мүмкүнчүлүгүн жоготууну, жыныстык ка-
тышуу мүмкүнчүлүгүн жоготууну), анын ичинде залал келтирүү 
учурундагы өмүргө коркунуч келтирген аракеттерди байкаба-
стыктан жабырланган жаш кыздын өлүшүнө, ага ВИЧ-жугуштуу 
ооруну жуктурууга алып келүү деп түшүнүү керек.

Жаш кыз деп он төрт жашка толо элек кыз эсептелет. 

(КР 2002-жылдын 12-мартындагы № 36, 2007-жылдын 25-ию-
нундагы № 91, 2009-жылдын 17-декабрындагы № 309 Мыйзам-
дарынын редакцияларына ылайык)

154-статья.	 он	жети	жашка	толо	элек	адамды	
иш	ж┴з┴нд┘	никелик	мамилелерге	
┘т┴┴г┘	мажбурлоо

1.	 Он жети жашка толо элек адамды иш жүзүндө никелик 
мамилелерге өтүүгө мажбурлоо -

жүздөн беш жүзгө чейинки эсептик көрсөткүчтөрдүн 
өлчөмүндөгү айыпка же болбосо эки жылга чейинки 
мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же болбосо беш жылга 
чейинки мөөнөткө эркиндигин чектөөгө жазаланат.

2. Он жети жашка толо элек адамды иш жүзүндө никелик ма-
милелерге өтүү үчүн ала качуу -
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беш жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат. 

(КР 2013-жылдын 25-январындагы № 9 Мыйзамынын редакци-
ясына ылайык)

155-статья.	 аялды	никеге	турууга	мажбурлоо,	
никеге	туруу	┴ч┴н	аны	ала	качуу	же	
анын	никеге	турушуна	тоскоолдук	
кылуу		

1.	 Аялды никеге турууга же никелешип чогуу жашоону улан-
тууга мажбурлаганда, ошого тете аялдын никеге турушуна 
тоскоолдук кылганда -

жүздөн эки жүз чейинки эсептик көрсөткүчтөрдүн 
өлчөмүндөгү айыпка же болбосо үч жылга чейинки мөөнөткө 
эркиндигин чектөөгө жазаланат. 

2.	 Анын эркине каршы никеге туруу үчүн аялды ала качканда -

беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат.

(КР 2013-жылдын 25-январындагы № 9 Мыйзамынын редакци-
ясына ылайык)

аДМиНистРациялык	ЖоопкеРчилик		
Ж└Н┬НД└	коДекс

Бишкек шаары, 1998-жылдын 4-августу № 114

66-3-статья.	┬й-б┴л┘д┘г┴	зомбулук

Үй-бүлөдөгү	 зомбулук – үй-бүлөнүн бир мүчөсүнүн башка 
мүчөсүнө (кара күч, психикалык, сексуалдык) ар кандай атайылап 
жасаган каршы аракеттери, эгерде мындай аракеттер үй-бүлө 
мүчөсүнүн конституциялык жана башка укуктары менен эркин-
диктерин кысымга алса, саламаттыгына жеңил зыян келтирсе, 
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дене боюн же психикасын жабыркатса, жаш курагына жана жы-
нысына карабастан үй-бүлө мүчөсүнүн дене бой жана психи-
калык жагынан өнүгүшүнө зыян келтирсе, жана бул аракеттер 
үчүн жазык жоопкерчилиги каралган квалифицирленүүчү белги-
лер болбосо, -

бештен онго чейинки эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө админи-
страциялык айып салууга же беш суткага чейин администраци-
ялык камакка алууга алып келет.

(КР 2004-жылдын 26-июлундагы № 98, 2012-жылдын 25-июлун-
дагы № 136 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

66-4-статья.	 убактылуу	коргоо	ордеринин	
шарттарын	аткарбоо

Убактылуу коргоо ордеринин шарттарын аткарбоо -

эсептешүү көрсөткүчүнүн бештен он бешке чейинки өлчөмүндө 
администрациялык айып салууга же үчтөн беш суткага чейинки 
мөөнөткө администрациялык камакка алууга алып келет.

(КР 2004-жылдын 26-июлундагы № 98, 2013-жылдын 10-янва-
рындагы № 2 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

66-5-статья.	 коргоочу	сот	ордеринин	шарттарын	
аткарбоо

Коргоочу сот ордеринде сот тарабынан белгиленген шарттарды 
аткарбоо, эгерде бул аракет үчүн жазык жоопкерчилиги карал-
ган квалифицирленүүчү белгилер болбосо, -

эсептешүү көрсөткүчүнүн ондон жыйырмага чейинки өлчөмүндө 
администрациялык айып салууга же беш суткага администра-
циялык камакка алууга алып келет.

(КР 2004-жылдын 26-июлундагы № 98, 2013-жылдын 10-янва-
рындагы № 2 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
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66-9-статья.	 уруп-согуу

Денебойлук ооруларды келтирген уруп-согуу же башка зомбу-
лук аракеттерди жасоо, эгерде бул аракеттерде кылмыш-жаза 
жоопкерчилиги каралуучу квалификациялык белгилер камтыба-
са, -

кырк саатка коомдук иштерге тартуу менен беш суткага админи-
страциялык камакка алууга алып келет.

(КР 2007-жылдын 25-июнундагы № 91, 2013-жылдын 10-янва-
рындагы № 2 Мыйзамдарынын редакциларсына ылайык)

66-10-статья.	 Ден	соолукка	атайлап	же┤ил	зыян	
келтир┴┴

Кыска убакытка ден соолуктун бузулушуна же болор-болбос 
туруктуу эмгекке жарамдуулугун жоготууга алып келбеген ден 
соолукка атайлап зыян келтирүү, эгерде бул аракеттерде кыл-
мыш-жаза жоопкерчилиги каралуучу квалификациялык белги-
лер камтылбаса, -

ондон жыйырмага чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө ад-
министрациялык айып салууга же беш суткага администрация-
лык камакка алууга алып келет.

(КР 2007-жылдын 25-июнундагы № 91, 2013-жылдын 10-янва-
рындагы № 2 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

66-11-статья.	 └лт┴р┴┴	коркунучу

өлтүрүү коркунучу, бул коркунучтарды ишке ашырууга жетиштүү 
кооптонуулар болсо, эгер бул аракеттерде кылмыш-жаза жооп-
керчилиги каралуучу квалификациялык белгилери камтылба-
са, -

он бештен жыйырмага чейинки эсептик көрсөткүчтөр өлчөмүндө 
администрациялык айып салууга алып келет.

(КР 2007-жылдын 25-июнундагы № 91 Мыйзамынын редакция-
сына ылайык). 
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кыРгыз	РеспубликасыНыН	Мый3аМы	
Бишкек шаары, 2003-жылдын 25-марты № 62

┬й-б┴л┘д┘г┴	зомбулуктан		
социалдык	укуктук	коргоо	ж┘н┴нд┘

1-статья.	Негизги	т┴ш┴н┴кт┘р

Ушул Мыйзамда төмөндөгүдөй түшүнүктөр колдонулат:

…үй-бүлөдөгү	зомбулук	(үй-бүлөлүк	зомбулук) – үй-бүлөнүн 
бир мүчөсүнүн экинчи үй-бүлө мүчөсүнө карата жасаган, үй-бүлө 
мүчөсүнүн мыйзамдуу укуктары менен эркиндиктерин кысымга 
алган, денесинин же психикасынын жабыр тартуусуна алып 
келген жана үй-бүлөнүн жашы жете элек мүчөсүнүн денесинин, 
болбосо инсандык жетилишине зыян келтирген же коркунуч ту-
удурган ар кандай атайын аракет;

үй-бүлөдөгү	 күч	 колдонулган	 зомбулук – үй-бүлөнүн бир 
мүчөсүнүн экинчисин атайын кыйноосу, болбосо уруп-согуусу, 
ден соолугуна зыян келтирүүсү, үй-бүлөнүн бир мүчөсүнүн үй-
бүлөнүн экинчи бир мүчөсүнүн эркин жүрүүсүнөн, турак-жай-
ынан, тамак-ашынан, кийим-кечесинен жана кадимки жашоо 
шартынан атайын ажыратуусу, оор күч эмгегине мажбурлоосу, 
ошондой эле жашы жетпегендердин ата-энесинин, алардын 
камкорчуларынын, көзөмөлчүлөрүнүн, алган адамдардын жашы 
жетпегенде багуу, анын саламаттыгы жана жекече коопсуздугу 
жөнүндө кам көрүү милдеттерин аткаруудан качуусу, бул анын 
денесине же психикасынын саламаттыгына залал келтириши, 
анын инсандыгынын ар-намысына жана кадыр-баркына зыян 
келтирүүсү, ошондой эле жабыр тарткан баланын психикалык, 
денесине же инсандык жетилишине зыян келтириши, же үй-
бүлө мүчөсүнүн өлүмүнө алып келиши;

үй-бүлөдөгү	 психикалык	 зомбулук – үй-бүлөнүн бир 
мүчөсүнүн үй-бүлөнүн экинчи мүчөсүнүн ар-намысын жана ка-
дыр-баркын атайылап кордоосу же аны коркутуу, мазактоо, кор-
кок билишке алуу аркасында анын өмүрү, же ден соолугу үчүн 
коркунучтуу, ошондой эле үй-бүлөнүн жашы жетпеген мүчөсүнүн 
психикалык, денесинин же инсандык жетилишинин бузулушуна 
алып келүүчү укук бузууларды жасоого мажбурлоо;
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үй-бүлөдөгү	сексуалдык	зомбулук – бир үй-бүлө мүчөсүнүн 
башка үй-бүлө мүчөсүнүн жыныстык кол тийгистигине жана жы-
ныстык эркиндигине кол салуучу жосун, ошондой эле үй-бүлө 
мүчөсүнүн жашы жете элегине карата сексуалдык мүнөздөгү 
аракет; …

№	4-тиРкеМе

Эгемендик	жылдары	кыргызстан	тарабынан	гендердик	
саясат	жаатында	аткарылган	иш-чаралар1

Дата кадамдар иш-чаралар

1993 КР Конституциясы ка-
был алынды.

Жыныс жышаанасына, 
конфессиясына жана 
этникалык белгисине 
карата дискриминацияга 
тыюу салуу.

1995 Кыргызстан Аялдардын 
абалы боюнча Пекинде 
өткөн IV Эл аралык кон-
ференцияда кабыл алын-
ган Иш-аракеттердин 
платформасына кошул-
ган.

Аялдардын абалын 
жакшыртуу боюнча 
проблемалуу багыттар-
ды аныктоо жана иш-
аракеттердин планын 
иштеп чыгуу.

1996 БУУнун аялдардын абалы 
боюнча 4 эл аралык 
конвенциялары жана 
ЭЭУнун 1 конвенциясы 
КР ЖК тарабынан 
ратификацияланды:

1. Аялдардын саясий 
укуктары жөнүндө 
Конвенция;

Аялдардын укуктарын эл 
аралык деңгээлде кам-
сыздоо жана бул чөйрөгө 
эл аралык укуктук стан-
дарттарды киргизүү

1 Внедрение гендерных подходов: социальные и экономические издержки и вы-
годы. 2003, ПРоон.
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Дата кадамдар иш-чаралар

2. Никеге туруу 
жөнүндө макулдук, 
никеге туруу курагы 
жөнүндө жана нике-
ни каттоо жөнүндө 
Конвенция;

3. Күйөөдөгү аял-
дын жарандуулугу 
жөнүндө Конвенция;

4. Аялдарга карата 
дискриминациянын 
бардык түрлөрүн 
жоюу жөнүндө Кон-
венция (CEDAW);

5. Энеликти коргоо 
жөнүндө Конвенция 
(ЭЭУ).

1996 КР Президентинин Жар-
лыгы менен 1996-жыл 
аялдар жылы деп атал-
ды.

Аялдардын абалын жак-
шыртуу жөнүндөгү ма-
селенин мамлекеттеги 
артыкчылыктуу мил-
деттердин бири экенди-
гин таануу.

1996 КР Өкмөтүнө караштуу 
үй-бүлө, аялдар жана 
жаштар иштери боюнча 
мамлекеттик комиссия 
түзүлдү.

Милдети аялдардын 
абалын жакшыртуу жана 
илгерилетүү болгон 
улуттук деңгээлдеги 
структура түзүлдү.

1996 1996-2000-жылдарга 
аялдардын абалын жак-
шыртуу боюнча Иш-
аракеттердин Улуттук 
планы – «Аялзат» про-
граммасы бекилди.

ИПП жоболорун аткару-
уга багытталган про-
грамма.
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Дата кадамдар иш-чаралар

1996 Аялдар абалы боюнча 
Парламенттик угуу (Пе-
кин конференциясынын 
катышуучулары жана 
депутат аялдар демил-
гелеген).

Аялдар үчүн юридикалык 
жана конституциялык 
кепилдиктер маселеле-
рин, КР мыйзамдарынын 
эл аралык стандарт-
тарга ылайык келүүсү, 
мүмкүнчүлүктөрдүн бир-
дейлиги жана жакырдык 
ж. б. маселелер талкуу-
ланды.

1998 Өкмөткө караштуу 
үй-бүлө,аялдар жана 
жаштар иштери боюнча 
мамлекеттик комиссия 
жоюлуп, КР Президенти-
не караштуу гендер са-
ясаты боюнча Улуттук 
Кеңеш түзүлдү.

Улуттук Кеңештин 
«аялдар» маселесинен 
гендердик проблемалар-
ды чечүүгө өтүшү.

1999 Аялдарга карата дис-
криминациянын бар-
дык түрлөрун жоюу 
жөнүндөгу Конвенциянын 
аткарылышы тууралуу 
БУУнун CEDAW комисси-
ясына Кыргызстандын 
Биринчи улуттук отче-
ту жөнөтүлдү.

4 жыл ичиндеги CEDAW 
жоболорунун аткарылы-
шы жыйынтыкталды.

2000 КР Президентине караш-
туу гендердик саясат 
боюнча түзүлгөн Улут-
тук Кеңеш КР Президен-
тине караштуу Аялдар 
маселелери, үй-бүлө 
жана гендердик өнүгүү 
боюнча Улуттук Кеңеш 
деп кайрадан түзүлдү.

Аялдар, үй-бүлө жана 
гендердик өнүгүү боюнча 
мамлекеттик саясатты 
камсыздаган координа-
циялык-консультатив-
дик орган түзүлдү.
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Дата кадамдар иш-чаралар

2000 «Жарандардын репро-
дуктивдик укуктары 
жана аларды реализаци-
ялоонун кепилдиктери 
жөнүндө» КР мыйзамы ка-
был алынды (жаңы редак-
циясы № 147, 2007-жыл-
дын 10-августунда кабыл 
алынган).

Эркектердин жана аял-
дардын репродуктивдик 
укуктарын жүзөгө ашы-
руу, ал үчүн шарттарды 
түзүү кепилденди жана 
бекемделди.

2000 2000-жылга карата 
аялдардын укуктарына 
тиешеси бар КР сегиз 
мыйзамы гендердик 
экспертизадан өттү.

84 оңдоолор жана сунуш-
тар киргизилди.

2001 «Кыргызстан аялдары 
кылым тогошоордо» ат-
туу улуттук конферен-
ция болуп өттү.

«Аялзат» программасы 
жыйынтыкталып, Кыр-
гыз Республикасында 
андан ары гендердик 
теңчиликке жетүүнүн 
планын иштеп чыгуу 
боюнча чечим кабыл 
алынды.

2002 2002-жылдын 2-мар-
тындагы КР президен-
тинин жарлыгы менен 
2002-2006-жылдарда 
Кыргыз Республикасында 
гендердик теңчиликке 
жетүү боюнча иш-
аракеттердин Улуттук 
Планы (ИУП) бекитилди.

Мамлекеттин жана 
коомдун артыкчылыктуу 
иш-аракеттери катары 
гендердик өңүттөрдү 
саясатка киргизүү.

2002 Кыргыз Республикасы-
нын мамлекеттик баш-
каруусуна лидер аялдар-
ды тартуу боюнча

Аялдар үчүн квоталарды 
бөлүү аркылуу КР кад-
рдык саясатына гендер-
дик өңүттөрдү киргизүү.
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Дата кадамдар иш-чаралар

кадрдык саясатты андан 
ары өркүндөтүү жөнүн-
дөгү КР Президентинин 
2002-жылдын 27-ав-
густундагы Жарлыгы.

2003 КР ЖК МЧ гендер масе-
лелери боюнча эки мый-
замды кабыл алды:

1.  «КР гендердик 
теңчиликти кам-
сыздоонун мамле-
кеттик кепилдик-
теринин негиздери 
жөнүндө»;

2.  «Үй-бүлөдөгү зом-
булуктан социал-
дык-укуктук коргоо 
жөнүндө».

Мыйзам долбоор-
лору укуктардын, 
мүмкүнчүлүктөрдүн, 
ресурстарды жана ки-
решелерди бөлүүнүн 
теңчилигине, че-
чим кабыл алуу-
нун деңгээлиндеги 
теңчиликке жана коом-
дун бардык чөйрөсүндө 
тең өнөктөш мамилеге 
жетүүгө багытталган.

2004 Өзгөрүүлөр:

КР Эмгек Кодексин-
де, тактап айтканда 
«Аялдар эмгеги» бөлүгү 
«Аялдар жана башка 
үй-бүлөлүк милдет-
тери бар адамдардын 
эмгегин жөнгө салу-
унун өзгөчөлүгү» деп 
өзгөртүлдү. 

Үй-бүлө кодексине 
өзгөртүүлөр киргизилди 
(2003-2011)

Атасына да, энесине да 
баланы кароо үчүн от-
пускеге чыгууга жана 
жөлөкпул алууга бирдей 
мүмкүнчүлүк, үй-бүлөлүк 
мамилелерде гендердик 
теңчилик, үй жумушта-
рынын бирдей бөлүнүшү, 
жубайлардын мүлкү 
тууралуу келишимдик 
эреже, нике жаш курагы 
бекитилди, үй-бүлө жана 
никеге байланышкан 
диний ырым-жырымдар 
аныкталды. 
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Дата кадамдар иш-чаралар

2003-
2005

Президенттин Жогорку 
Кеңештеги гендер масе-
лелери боюнча Атайын 
өкүлү кызматы кирги-
зилди.

Жогорку Кеңеште аял-
дардын өкүлчүлүгү жок 
болгон кырдаалда прези-
денттин өкүлү Жогорку 
Кеңеш тарабынан кабыл 
алынган мыйзамдарга 
гендердик экспертиза 
жүргүзөт.

	

	2008

КР ЖК № 75-IV «Кыр-
гыз Республикасынын 
Жогорку кеңешинде 
мыйзамдардын долбоор-
лоруна адистешкен экс-
пертизалардын айрым 
түрлөрүн жүргүзүү бо-
юнча Стандарттарды 
бекитүү жөнүндө Ток-
том кабыл алды.

5 милдеттүү түрдөгү 
экпертизаларга 
төмөнкүлөр камтылган: 
укуктук, укук коргоочу-
лук, коррупцияга каршы, 
гендердик жана экологи-
ялык.

2008 CEDAW боюнча 
өкмөттүн 3-мезгилдүү 
отчету ЖК Комитети-
нин төрайымы жетек-
теген делегация аркы-
луу БУУнун комитетине 
сунушталды.

Корутунду рекоменда-
циялар, ошондой эле 
бул рекомендациялар-
ды аткаруу үчүн иш-
аракеттердин планы 
түзүлдү.

2008 «Эркектер жана аялдар 
үчүн тең укуктар жана 
тең мүмкүнчүлүктөрдүн 
мамлекеттик кепилдик-
тери жөнүндө» КР мый-
замы

Жогорку Кеңештин 
гендердик теңчиликти 
камсыздоо боюнча 
полномочиелери толук 
келтирилген.
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Дата кадамдар иш-чаралар

2009 КР өкмөтү № 387 
19.06.2009-ж. БУУнун 
Аялдарга карата дис-
криминациянын бар-
дык түрлөрүн жоюу 
жөнүндөгү Конвенциясы-
нын аткарылышы боюн-
ча КР үчүнчү мезгилдүү 
докладына берилген 
Корутунду рекомендаци-
яларын жүзөгө ашыруу 
боюнча иш-чаралардын 
Планын бекитүү 
жөнүндө Токтом кабыл 
алды.

БУУнун Аялдарга кара-
та дискримнациянын 
бардык түрлөрүн жоюу 
жөнүндөгү Конвенциясы-
нын аткарылышы боюн-
ча КР үчүнчү мезгилдүү 
докладына берилген 
Корутунду рекомендаци-
яларын жүзөгө ашыруу 
боюнча иш-чаралардын 
Планы иштелип чыкты.

2012 Өкмөттүн № 443 
27.06.2012 «2020-жыл-
га чейин гендердик 
теңчиликке жетүү 
боюнча КР улуттук 
стратегиясы жана 
2012-2014-жылдарда 
гендердик теңчиликке 
жетүүдөгү иш-
аракеттердин Улуттук 
Планы жөнүндөгү» Ток-
тому кабыл алынды.

Гендердик теңчиликке 
жетүү боюнча 
2020-жылга чейин узак 
мөөнөттүү стратегия 
жана 2014-жылга чейин 
кыска мөөнөттүү план 
кабыл алынды.
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Кыргызстан бир нече ирет убактылуу иш чараларды, мисалы, аялдар-
дын шайлоолорго катышуусунда иш жүзүндөгү теңчиликке жетишүүсун 
тездетүү максатында, ошондой эле энеликти коргоо боюнча кабыл ал-
ган:

кыРгыз	РеспубликасыНыН	коДекси
кыргыз	Республикасындагы	шайлоо	ж┘н┴нд┘

Бишкек шаары,1999-жылдын 29-майы № 39 

72-беРеНе.	 Депутаттыкка	талапкерлердин	тизме-
син	к┘рс┘т┴┴	тартиби

3. Талапкерлердин тизмесине киргизүү үчүн саясый партиялар-
дан талапкерлерди көрсөтүү ушул берененин талаптарын эске 
алуу менен, ошондой эле ушул Кодекстин 25, 51-беренелери 
менен каралган жоболорун эске алуу менен жүзөгө ашырылат. 
Тизме боюнча саясый партиядан көрсөтүлгөн талапкерлердин 
жалпы саны 100 талапкерден ашпашы керек.

Саясый партиялар талапкерлердин тизмесине башка саясый 
партиялардын мүчөлөрү болуп саналган адамдарды киргизүүгө 
укуктары жок.

Талапкерлердин тизмесин аныктоодо саясый партия төмөнкү 
өкүлчүлүктү эске алууга милдеттүү:

• бир жыныстагы адамдар жетимиш пайыздан ашык эмес, 
мында саясый партиялардан көрсөтүлгөн аял жана эр-
кек талапкерлердин тизмесиндеги кезектешүүсүнүн ай-
ырма үч позициядан ашпашы керек;

• 35 жаштан ашпаган адамдар он беш пайыздан кем эмес;

• ар кандай улуттардан өкүлчүлүк кылган жарандар он 
беш пайыздан кем эмес.
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кыРгыз	РеспубликасыНыН	ЭМгек	коДекси
Бишкек шаары, 2004-жылдын 4-августу № 106

309-статья.	баланы	тамактандыруу	┴ч┴н	
тыныгуулар

Бир жарым жашка чейинки балдары бар иштеген аялдарга эс 
алуу жана тамактануу үчүн тыныгуудан башка баланы (бал-
дарды) тамактандыруу үчүн иштин ар бир үч сааты сайын ар 
бири 30 мүнөттөн кем эмес убакытка созулган кошумча тыныгуу 
берилет.

Иштеген аялдын бир жарым жашка чейинки эки же андан ашык 
балдары болгондо тыныгуунун узактыгы 1 сааттан кем эмес 
белгиленет.

Аялдын арызы боюнча баланы (балдарды) тамактандыруу үчүн 
тыныгуулар эс алуу жана тамактануу үчүн тыныгууга кошулушу 
же суммаланган түрдө аны тиешелүү түрдө кыскартуу менен жу-
муш күнүнүн (жумуш кезметинин) башталышына, же аякталы-
шына которулушу мүмкүн.

Баланы (балдарды) тамактандыруу үчүн тыныгуулар жу-
муш убактысына кошулат жана орточо эмгек акы өлчөмүндө 
төлөнүүгө тийиш.

Тыныгуулардын мөөнөттөрү жана берүү тартиби эненин каало-
олорун эске алуу менен иш берүүчү тарабынан белгиленет.
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	«саясий	ч┘йр┘д┘г┴	гендердик	стереотиптер»2

Аял Эркек

Үйдөгү, үй-бүлөдөгү кырда-
алга жооптуу.

Үй-бүлөнү материалдык жак-
тан камсыздоого жооптуу.

Күнүмдүк тиричиликке бай-
ланышкан майда-чүйдө че-
чимдерди кабыл алат.

өз алдынча ири, негизги 
чечимдерди кабыл ала алат, 
акыркы сөздү айтат.

Кыз баланы ыймандуу, тил 
алчаак болууга тарбияла-
шат, ага коюлган негизги та-
лап жакшы күйөөгө тийүү.

Эркек бала лидер, жетекчи 
болууга тийиш. Ага коюлган 
талап-кызмат мансабына 
жетүү.

Коомдук институттар (мек-
теп, ЖОЖ, мекемелер) аял-
дар лидерлигин өнүктүрүүгө 
көңүл бурушпайт.

Коомдук институттар ин-
сандын калыптануусунун 
бардык этаптарында эркек 
балдардын саясатка камты-
шуусундагы активдүүлүгүн 
колдойт.

Саясат-аялдар үчүн эмес. Саясат-эркектин иши.

Саясатка катышпай эле 
койгон оң, анткени муну 
коомчулук, үй-бүлө колдо-
бойт. Күйөөсү да аялынын 
саясатка аралашуусуна жол 
бербейт.

Саясатка катышуу турган 
сөз. Бул нерсе үй-бүлө ту-
угандар тарабынан да кол-
доого ээ болот. Коом аялга 
караганда эркекти көбүрөөк 
колдойт.

2  «Эркектердин жана аялдардын шайлоолорго катышуусундагы гендердик 
стереотиптер» изилдөөсү, Бишкек, 2004 (БҮҮӨП, «Аялдарга жардам борбору» 
КБ).
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Аял Эркек

Диний эрежелер саясатка 
катышууну колдобойт.

Диний эрежелер саясатка 
катышууну колдойт.

Саясат үй-бүлө түйшүгүнөн 
алагды кылат, балдарды 
тарбиялоого кедергисин тий-
гизет.

Үй тиричилиги жана балдар-
ды тарбиялоо түйшүгүнө ма-
лынган эмес.

Эгер саясатка барса, анын 
күйөөсүнүн кадыр-баркы түшөт. 
Мындай эркек коом тараптан 
болгон ар кандай кодулоолор-
дон кемсинет. Коом мындай үй-
бүлөнү жактырбайт.

Эгер саясаттта өсүп жатса, 
аял үйдөгү бар түйшүктү 
мойнуна алып, «тылды бе-
кем» камсыздоо менен аны 
колдоого алышы керек.

Саясатчы аял (жетекчи) со-
циалдык маселелер менен 
алек болушу керек.

Саясатчы эркек (жетекчи) 
бардык чөйрөдө иштей бе-
рет.

Коом саясатчы аялга талап-
ты көбүрөөк коет.

Коом эркек саясатчылардын 
кемчилигине үстүртөн карап 
коет.

Калыптанган саясатчы 
жөнүндө стереотиптүү көз 
караш: жалгыз бой, же 
балдары бой жетип, жашы 
бир топко барып калган, үй-
бүлөдө чыр-чатагы бар.

Калыптанган саясатчы туу-
ралуу көз караш: бекем тыл, 
бактылуу үй-бүлө, үйдөгү 
бакубаттык.

Көбүнчө өз укуктары жөнүндө 
кабардар эмес, саясатта кан-
тип өсүү керектигин билбейт.

Көбүнчө өз укуктарын туура-
луу кабардар жана саясатта 
кантип өсүүнүн жолун билет.
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«Анара» кейси

Бул эгемендиктин алгачкы жылдарында болгон. Мен ошондо 
кеңири өнүгүп жаткан челнок бизнеси менен алектенгендерди 
тейлөө багытындагы өзүмдүн туристтик фирмамды ачкан 
элем. Биз самолет менен араб өлкөлөрүнүн бирине учуп ба-
рып, ал жерден керектүү товарларды сатып алып, Кыргыз-
станга кайра кайтчубуз. Бир күнү биздин офиске кебетеси 
аябай жүдөгөн, капалуу аял келди. Аялдын нерви ушунчалык 
чыңалган дейсиз, бир сөздү ыйлабай туруп айта албай кал-
ган. Анан көз жашын көлдөтүп, мага төмөнкү болгон окуяны 
айтып берди:

Биздин жалгыз кызыбыз бар, аты Анара. Кызыбызды абдан 
жакшы көрүп, эркелетип, эч нерседен өксүтпөй чоңойттук. 
Мектепти аяктаган соң, кимден таасирленди билбейбиз, ай-
тор чет өлкөлүккө күйөөгө тийем деп туруп алды. Ушинтип 
жүргөн күндөрү Кыргызстанда окуган бир араб жигит менен 
таанышып калды. Сүйлөшүп жүрүп баш кошушту. Күйөөсү оку-
уну аяктаган соң, анын мекенине кетишти. Мына анын таш-
тап кеткен дареги. Ошондон бери андан дайын жок... – Аял 
оор үшкүрүп, дагы эле ыйлап жатты... – Канча көз жашымды 
төктүм, күйөөмдүн мага койгон дооматычы, кызыңды туура 
эмес тарбиялагансың дейт.

Даректи карасам, биз барып-келип жүрчү өлкө экен. Мен аялга 
боорум ооруп, анын кызы менен кандай болсо да байланышып, 
ал тууралуу маалымат алып келем деп убада бердим. Чет 
өлкөгө келээрим менен өнөктөштөрүм аркылуу Анараны таап, 
аны өзүмө келип кет деп чакырдым. Ал мага келгенде жүзү ка-
палуу экенин дароо байкадым, колунда көтөргөн баласы бар. 
Бир аз кобурашкандан кийин Анара мени кайын ата,кайын эне-
си конокко чакырганын айтты. Мен Анаранын жашоо абалын 
билгим келип турган, ата-энесине айтып барышым керек да. 
Ошон үчүн макул болдум. Анара жашаган айыл кайсы бир жак-
та кумдун үстүндө тургандай сезилди. Суу жок, өсүмдүктөр 
көрүнбөйт, кум аралашкан ысык шамал согуп турат.
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Үйлөр топурактан курулган, айланага көз чаптырсаң аяныч-
туу абалды байкайсың. Анаралар турган үй бир бөлмө экен. 
Анда күйөөсүнүн ата-энеси, кайнагасы аялы менен,анын бал-
дары, күйөөсүнүн карындаштары жана инилери анан Анара 
күйөөсү жана баласы менен турушат экен. Мебель деген жок. 
Полго матрастарды жайып алып ошондо укташат. Конок ке-
лет деп матрастарды тоголоктоп, чекеге жыйнап коюшуп-
тур. Биз ошол тоголоктонгон матрастарга отурдук. Алар 
кир экени байкалып турду. Сорпо куюлган чөйчөктү алгач мага 
сунушту. Анара мага сорпону бир ууртап туруп жаныңыздагы 
кошунага бересиз деп түшүндүрдү. Качан чөйчөк экинчи жолу 
айланганда мен аны ичкен жокмун... бул эмне деген жапайы-
лык!

Кетип баратып мен Анара менен олуттуу сүйлөштүм: 

– Бул жерде эмне кылып жүрөсүң, мекениңди ушуга 
алмашасыңбы, келечегиң эмне болот? – мен ага ата-энеси-
нин кантип санааркап жатканын айтып, Кыргызстанга кайт, 
күйөөң да сени менен кошо кетсин дедим...

– Мен деле кетсем дегенде эки көзүм төрт. Абдан чоң ката ке-
тиргенимди эми түшүндүм. Мен күйөөмдүн өлкөсүнүн жаран-
дык тууралуу мыйзамдарын оболу билишим керек болчу. Бу-
лардын мыйзамы боюнча күйөөгө тиерим менен автоматтык 
түрдө бул өлкөнүн жараны болуп калдым. Эми мен күйөөмдүн 
жана анын ата-энесинин уруксатысыз эч жакка кете албай-
мын. Күйөөмдүн мени менен Кыргызстанга кетүүсү тууралуу 
сөз да болбош керек. Алардын мыйзамы боюнча бала да авто-
маттык түрдө атасынын жарандыгын алат...

Туристтик фирманын жетекчиси
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№	8-тиРкеМе

2007-жылдын 21-майындагы Жарандуулук жөнүндөгү КР мый-
замына ылайык, бала төрөлгөн учурда ата-энеси КР жараны 
болсо алардын кайсы жакта жашап жатканына карабастан 
ал КР жараны болот. Эгер ата-энесинин бирөөсү КР жараны 
болсо, анда бала кайсы жерде төрөлбөсүн, анын жарандыгы 
ата-энесинини жазуу турундөгу макулдугу менен аныкталат.
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№	9-тиРкеМе

«Алия» кейси

Биз балким, өтө бай болгон эместирбиз, туугандардан эч ким 
чоң кызматтарда иштеген да эмес, бирок баари бир мен биз-
дин үй-бүлө бактылуу жашаган деп эсептеймин. Менин чоң 
апам айтып калаар эле, биздин үй-бүлөнүн эркектери башка-
лардан өзүнүн мыктылыгы менен айырмалынышат, алар аял-
затын сыйлашат, туугандык катыштар алар үчүн чоң баа-
луулук болгон деп. Чоң апам муну менен дайым сыймыктанчу.

Анан күндөрдүн биринде унаа кырсыгынан үй-бүлөдөгү чоң 
адамдардын баары мүрт кетип, мен эжем экөөбүз жал-
гыз калдык. Эжем ал маалда күйөөгө чыккан эле. Мен болсо 
орто мектепти аяктап жаткам... Кошуна айылдагы жигит 
менен сүйлөшүп жүргөм, ал вахталык ыкма менен курулуш-
та иштечү. Ата-энесинин үй-бүлөсү чоң эле. Азыр ойлосом, 
үйдөгү тиричиликти камсыздоо, талаада иштөө үчүн кол күчү 
аларга керек болгон экен. Ошон үчүн аны ата-энеси үйлөн деп 
шаштырышат. Биз «ала качуу» салтын уюштурууну чечтик. 
Менде башка айлам жок эле, мени салт-санаа менен күйөөгө 
үйдөн узата турган жакындарым болбосо...

Алты айлык балам бар... Күндүзү баланы кайненем менен кай-
ын сиңдиме калтырып, өзүм талаага иштегени кетчүмүн. 
Талаадан келээрим менен нан бышырганга камыр жууручумун. 
Камыр көпкөнчө кечки тамакты даярдачумун, анан нанды бы-
шырып, идиш-аяк жууп,иреттеп, андан соң кир жуучумун...

Бир күнү үйгө биздин кошунабыз келип эжемдин ооруп калга-
нын, ал операцияга акчасы жок болуп жатканын айтты. Мен 
күтүүсүз кабардан санаага батып, эмне кылаарымды билбей, 
анан кайненеме айттым: 

– Эжемди барып көрүп келүүгө уруксат этиңиз, жолума акча 
керек, анан эжемдин операциясына бираз болсо да төлөсөм 
дедим эле.
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– Эмне дейсиң? Мен сага акчаны кайдан таап берем, сен эмне 
иштеп таап жатасыңбы?

– Мен бала менен отурам да, күйөөм жакшы эле таап жат-
пайбы.

– Тапса эмне экен, ал акчасынын баарын мага берет, аны 
мен өзүм каалагандай бөлүштүрөм. Баары эсептелүү, се-
нин туугандарыңа деген тыйыныбыз жок...Анан калса сенин 
кимиң бар? Сени ала качып келгенде да артыңан кууп эч ким 
келген эмес. Эжеңдин күйөөсү болсо аракеч. Андан эмнени ала 
аласың?.. Сенин эч кимге керегиң жок. Сенин издеп алаар да 
эч кимиң жок.
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