
Кыргыз Республикасындагы адам сатуу жөнүндө (TIP) билдирүү 
тууралуу Өлкө баяны (2-баскыч) 

Кыргыз Республикасынын (Кыргызстандын) Өкмөтү адам сатууну жок 
кылуунун минималдык стандарттарына толугу менен дал келбейт, бирок аны 
жоюу үчүн олуттуу иш аракеттерди көрүүдө. Өкмөт мурунку отчеттук 
мөөнөткө салыштырмалуу COVID-19 пандемиясына карабай, адам сатууга 
каршы иш аракеттерине тийгизген таасирин эске алганда, жалпы аракеттердин 
өсүп жатканын көрсөттү; ошондуктан Кыргызстан экинчи баскычка 
көтөрүлдү.	 Бул аракеттер кызматтык шериктештиктин мүмкүн болгон 
учурлары боюнча тергөө ишин баштоону камтыган; адам сатуунун 
көрсөткүчтөрү боюнча мурда токтотулган жүздөгөн иштерди кайра карап 
чыгуу, бир нече тергөө иштерин калыбына келтирүүнү башталган; Ирактын 
жана Сириянын куралдуу кагылышуу зоналарында мүмкүн болгон 
эксплуатациялык кырдаалдан ондогон аялуу кыргызстандык балдарды 
мекенине кайтаруу ишке ашырылды; жана эл аралык уюмдун колдоосу менен 
милиция жана прокуратура кызматкерлери үчүн адам сатууга каршы окутуу 
материалдары иштеп чыгарылып, жайылтылган. Бирок, өкмөт бир нече 
маанилүү багыттар боюнча минималдуу стандарттарга жооп берген жок. Үч 
жылдан бери өкмөт эл аралык мыйзамдарга ылайык адам сатуунун чыныгы 
элементтерин камтыган бир дагы иш боюнча эч кимди сот жообуна тарткан 
жок же иликтөөнү камсыздаган жок. Жабырлануучуларды аныктоодо жана 
кызмат көрсөтүүдө бийлик эл аралык уюмдарга көбүрөөк таянган. Саясий баш 
аламандыктан кийин, борбордук өкмөт адам сатууга каршы күрөшүү боюнча 
улуттук координациялык органды жоюп, улуттук жолдомо берүү механизмин 
(УЖБМ) ишке ашыруу үчүн тез арада талап кылынган стандарттуу иш 
процедураларынын (СИП) аягына чыгуусуна жана бекитилишине жол берген 
эмес. 

ПРИОРИТЕТТҮҮ СУНУШТАР: 

Тиешелүү процессти эске алып, тергөө жана жетиштүү далилдер болгондо, 
адам сатууга катыштыгы бар адамдарды, анын ичинде мамлекеттик 
кызматкерлерди кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуу, сотто, жоопко 
тартуу жана түрмөгө отургузуу, ошондой эле соттолгон аткезчилердин 
түрмөлөрдүн пропорционалдуу жана ынанымдуу жаза өтөөсүн камсыз кылуу. 
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• Улуттук жолдомо берүү механизми (УЖБМ) үчүн стандарттуу иштөө 
процедураларын (СИП) акырына чейин иштеп чыгуу, бекитүү, кызмат 
адамдарын окутуу жана ишке ашыруу.  

• Адам сатуунун курмандыктарын, атап айтканда, коммерциялык жыныстык 
катнашта болгон адамдар, ЛГБТ, салттуу никеге мажбурланган аялдар жана 
кыздар, кыргызстандык эмгек мигранттары жана Кытайдын өкмөтүнүн 
алдындагы курулуш долбоорлорунда иштеген Кытай жарандары, ошондой эле 
аялуу топторду интернет аркылуу жалдоо каналдарына каршы активдүү 
күрөш, иш аракеттерди күчөтүү. 

• Министрликтер аралык аткезчиликке каршы аракеттерди координациялоо 
үчүн конкреттүү мамлекеттик органды кайрадан тандап милдеттендирүү. 

• Эл аралык уюмдардын милиция, прокурорлорду жана сотторду окутуу 
аракеттерине салым кошуу менен, анын ичинде укук коргоо органдары үчүн 
адам сатууга каршы аракет көрүү боюнча атайын даярдыкты жогорулатуу. 

• Сатуучулар жасоого мажбурлап жасаткан мыйзамсыз аракеттери үчүн адам 
сатуунун аныкталган курмандыктарын жазадан бошотулушун камсыз кылуу. 

• Жабырлануучуларга жардам берген жарандык коом уюмдары менен 
кызматташууну улантып, аларга каржылык же башка колдоо көрсөтүү. 

• Балдар адам сатуунун курмандыгы болушу мүмкүн болгон учурларда аларды 
аяр, сезимталдык иликтөө жана жоопко тартуу жол-жоболорун ишке ашыруу. 

• Адам сатууга каршы маалыматтарды чогултуунун укук коргоо жана 
министрликтер аралык координациялык органдар тарабынан колдонуу үчүн 
комплекстүү системаны түзүү жана ишке киргизүү. 

• Кыргызстандык эмгек мигранттарына кызматкерлер тарабынан төлөнгөн 
жалдоо акыларынын салынышын жоюу. 

Жоопко тартуу 

Өкмөт айрым жерлерде укук коргоо органдарынын иш аракеттерин бат эле 
көбөйттү, бирок үчүнчү жыл катары менен бир дагы адам саткан 
кылмышкерди жоопко тартып, соттогон жок. Кылмыш-жаза кодексинин 171 
жана 173-беренелеринде адамдарды сексуалдык эксплуатациялоого сатуу 
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жана адамдарды кул эмгегине сатуу максатында кылмыш жоопкерчилигине 
тартылып, эки жарым жылдан беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратуу жазасы дайындалган, бул адамдарды сатуу үчүн болгон оор жаза, 
жана да ал адам уурдоо сыяктуу башка оор кылмыштар үчүн каралган жазага 
пропорцияналдуу. Ошондой эле, прокурорлор 260-беренени колдонуп, 
адамды күч колдонуп, коркутуп-үркүтүү жолу менен сойкулукка тарткандыгы 
үчүн адам саткан кылмышкерге айып пул салышы мүмкүн, эгерде 
жабырлануучу бойго жеткен болсо кылмышкерге айып пул салынат же үчтөн 
беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат, эгерде 
жабырлануучу 14-17 жашта болсо 10 жылга, ал эми 14 жаштан кичүү болсо 10 
жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Тергөөчүлөр кылмыш ишин 
тергөө жана жоопко тартууну жеңилдетүү үчүн адам сатуу кылмыштарын 
жеңилирээк айыптоолорго чейин төмөндөтүп турушкан, бул жеңил жазаларга 
алып келген. 

Негизги мамлекеттик органдар жана укук коргоо органдары пандемияны 
азайтуу чарасы катары отчеттук мезгилде жети ай бою аралыктан иштеши 
керек эле; бул катуу саясий туруксуздук жана жооптуу тараптардын 
министрлик жетекчилигинин кийинки алмашуусу менен тергөө жана 
прокурордук аракеттерге олуттуу таасирин тийгизди. 

Календардык жыл ичинде өкмөт адам сатуу боюнча 40 тергөө ишин баштаган, 
алар - 171-беренеге ылайык сексуалдык кулчулукка сатуу боюнча 24 жана 173- 
беренеге ылайык адамды кул эмгегине сатуу боюнча 16 иш, 2019-жылы 
салыштырмалуу ушул беренелер боюнча 1 жана 7 иш козголгон. Бул олуттуу 
өсүш өкмөттүн аракетине байланыштуу болгон себеби, адам сатуу боюнча 
мурда токтотулган потенциалдуу 300дөн ашуун иш расмий түрдө кайрадан 
каралган.	Бул иштердин ичинен Башкы прокуратура (БП) 26-сын Ички иштер 
министрлигине (МВД) кайра тергөөгө жиберген; "сексуалдык эксплуатацияга" 
байланыштуу ушундай он иш кийин 166-берене (сойкулукка тартуу) жана 171-
берене боюнча сотко чейинки жаңы өндүрүшкө өткөн. 

"Адамды эмгекке эксплуатациялоого" байланыштуу такталбаган мыйзамдар 
боюнча токтотулган эки иш тергөө боюнча кайра каралды. Каралган 26 иштин 
жетөө расмий түрдө токтотулган, калгандары отчеттук мезгилдин акырына 
чейин уланып келген. Бийлик ошондой эле мурунку отчеттук мезгилде 
козголгон жети ишти иликтөөнү улантты. Көптөгөн кылмыш иштери 
пандемияга байланыштуу сот процесстеринин кечеңдеп жаткандыгына жана 
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укук коргоо органдарынын чектелген ресурстарынын пандемияны азайтуу 
иш-аракеттерине багытталгандыгына байланыштуу токтотулган; отчеттук 
мезгилдин басымдуу бөлүгүндө милиция, адвокаттар, прокурорлор жана 
соттор аткаруу жана сот иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн кыйла 
төмөндөтүшкөн. Мурунку жылдардагыдай эле, соттор адам сатуу боюнча 
ишти жеңил жазасы каралган кээ бир мыйзамдарга ылайык иликтөөнү 
улантышкан жана 171 жана 173-беренелер боюнча козголгон айрым кылмыш 
ишинде, мисалы, ымыркайларды сатуу эл аралык мыйзамда белгиленген адам 
сатуунун аныктамаларына туура келбеген элементтер кездешкен. Бийлик адам 
сатуу мыйзамы боюнча асырап алуу боюнча үч алдамчылык ишин сот 
жообуна тарткан, бирок үч жылдан бери эл аралык мыйзамдарга ылайык 
келген сексуалдык кулчулукка сатуу же мажбурлап иштетүү иштери боюнча 
кылмыш ишин козгоп же соттогон жок. Мурунку жылдардан айырмаланып, 
өкмөт мындай иштердин канчасы соттолуу менен аяктагандыгы тууралуу 
маалымат берген жок (2019-жылы алдамчылык менен асырап алуу боюнча 11 
шектүү адам соттолгон). 

2019-жылы жарыяланган Кыргызстандын Улуттук жолдомо берүү механизми 
жарандык коомго жана эл аралык уюмдарга жабырлануучулардын атынан 
кылмыш ишин козгоого уруксат берди; бирок, өкмөт бул жобо отчеттук 
мезгилде аткарылгандыгы боюнча отчет берген эмес. Мурунку жылдары, 
жабырлануучулардын адвокаттары жалпы тергөө иш-аракеттеринин 
жетишсиздигин, айрыкча жабырлануучулар конкреттүү арыздарын 
билдирбеген учурларды билдиришкен. Соттор адам сатуу боюнча айрым 
иштерди жетишсиз далилдердин негизинде, анын ичинде балдарды жыныстык 
катнашка сатуу боюнча бир нече ишти туура эмес түрдө тергеп токтотушу 
ыктымал. Жарандык коом укук коргоо органдары, прокурорлор жана соттор 
үчүн системаланган тренингдерди өткөрүү зарылдыгы жөнүндө, айрыкча 
жабырлануучуларды аныктоо, алар менен күбө катары иштөө жана 
жабырлануучунун көрсөтмөсүнөн тышкары далилдерди чогултуу боюнча иш 
чараларды жүргүзүү боюнча отчеттордо кабарлап келишкен. 

Отчеттук мезгилде өкмөт эл аралык уюм менен кызматташып, түштүк 
регионундагы укук коргоо жана сот органдарынын адам сатууга каршы иштин 
методологиясы боюнча билим берүү материалдарын иштеп чыккан жана аны 
жайылткан. Өкмөт эл аралык донорлор жана жарандык коомдун өнөктөштөрү 
менен бирдикте адам сатууга каршы күрөшүү боюнча эл аралык 
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кызматташтыкты өркүндөтүү, тергөө жана прокуратура органдарынын мыкты 
тажрыйбалары жана жабырлануучуларга юридикалык жардам көрсөтүү 
боюнча тренингдерди өткөрүүнү жана ага катышууну улантты; бул 
тренингдер пандемиянын натыйжасында виртуалдык форматта өттү. Бийлик 
бул окутуу иш-чараларына катышкан расмий кызматкерлердин жалпы саны 
жөнүндө маалымат берген жок (2019-жылы ИИМнин 1119 кызматкери 
окууларга катышкан), бирок кеминде 30 прокурор жана тергөөчүлөр БП жана 
ИИМ биргелешкен окуу курстарынан пайдаланышты.	 Мурдагы жылдан 
айырмаланып, өкмөт эл аралык иликтөөлөр жөнүндө маалымат берди; 
бийликтер Италиянын өкмөтү менен биргеликте кыргызстандык шектүү 
кылмыш иши боюнча кызматташкандыгы, ал ошондой эле мажбурланган 
кылмыштын курмандыгы болушу мүмкүн деп билдиришти. Мурунку 
жылдарда коррупция жана кызматтык шериктештик адам сатууга каршы 
күрөшүү боюнча укук коргоо органдарына олуттуу тоскоолдуктарды 
жаратып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана судьялар кылмыш 
ишин токтотуу үчүн пара алып, кээде шектүүлөргө рейд өтөөрүн алдын ала 
билдирип жүрүшкөн. Маалыматка караганда, адам сатуу менен алектенгендер 
мурунку жылдары кылмыш ишин кыскартуу үчүн жабырлануучуларга акча 
төлөп берүү менен жазадан кутула алышкан. Сот системасы кеңири жайылган 
коррупцияны чагылдырган; отчеттук мезгилде өкмөт укук коргоо 
органдарынын эки кызматкерин адам сатуу белгисиз кылмышка 
көмөктөшкөндүгү үчүн тергөө ишин баштады; тергөө иштери жылдын аягына 
чейин жүргөн. Өкмөт адам сатуу кылмышына шериктеш болгон мамлекеттик 
кызматкерлердин сот жообуна тартылышы же соттолгону жөнүндө отчет 
берген жок. 

 

КОРГООГО АЛУУ  

Өкмөт адам сатуучулуктан жапа чеккендерди коргоо боюнча иш-аракеттерин 
бир аз күчөттү. Өкмөт жабырлануучуларды аныктоо же алардын катышуусун 
аныктоо боюнча активдүү иш-аракеттерди жүргүзгөндүгүн билдирди, бирок 
эл аралык уюм аныктаган 111 жабырлануучуну бийлик мындай окуялардын 
канчасын өзү аныктагандыгын билдирген жок, 2019 -жылга салыштырмалуу 
өкмөт эки мажбурлап иштетилген жабырлануучуну аныктаган. Бейөкмөт 
уюмдар кошумча 82 жабырлануучуну аныктап, аларга кызмат көрсөткөндүгүн 
билдиришти. Жарандык коомдун маалыматына ылайык, өкмөт кеминде алты 
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мажбурлап иштетүүдөн жабыр тарткан адамдын бардыгын, алар 
Өзбекстандын жарандары болуп чыккан, бейөкмөт уюмдардын баш 
калкалоочу кызматтарына жиберди (2019-жылы эки мажбурлап иштетүүдөн 
жабыр тарткан адамдар, 2018-жылы эч бири катталган эмес). Эл аралык 
уюмдар жана бейөкмөт уюмдар жабырлануучулардын жынысы, курагы, улуту 
же адам сатуунун түрлөрү жөнүндө маалымат беришкен эмес, ал эми 
салыштырмалуу отчеттук жылда мажбурлап иштетүүдө 60 адам 
эксплуатацияланган жана 12 сексуалдык соода менен алектенген; бири 
Өзбекстандын жараны; бир бала; ал эми 2019-жылы 40 эркек жана 32 аял 
катталган. 

Өкмөт Улуттук жолдомо берүү механизмин 2019-жылы расмий жарыялаган, 
бирок пандемия жана саясий толкундоолор отчеттук мезгил ичинде аны ишке 
ашырууну бир топ чектеген. Улуттук жолдомо берүү механизми 
жабырлануучуларды аныктоо, жардам көрсөтүү, социалдык кызматтарды 
көрсөтүү жана жабырлануучулардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча 
расмий саясатты орноткон жана жабырлануучулардан жардам алуу үчүн 
кылмыш ишине катышуусун талап кылган эмес. Ошондой эле, балдарды 
дарылоо жана аларга туура жардам көрсөтүү маселелерин камтыган. Бирок, 
өкмөттүн кеңири масштабдагы кайра түзүү процесси жүрүп жаткан учурда 
адам сатууга каршы күрөшүү боюнча улуттук координациялоочу орган 
жоюлган, айрыкча, облустук жана жергиликтүү деңгээлде Улуттук жолдомо 
берүү механизми ишке ашырууга багытталган стандартту иштөө 
процедуралары толук бойдон аткарылбай кала берген. 

Жарандык коомдун билдиришинче, Улуттук жолдомо берүү механизми чет 
элдик жабырлануучуларга жардам көрсөтүү боюнча конкреттүү чараларды 
көрбөйт жана өкмөттө жабырлануучуларды так аныктай албай калган 
учурларда бейөкмөт уюмдарга кантип кайрыла алаарын түшүндүргөн 
маалымат жок. Бийлик аялуу коомдун арасында жабырлануучуларды 
аныктоого багытталган Улуттук жолдомо берүү механизмдин жоболорун 
активдүү түрдө ишке ашырган жок. Өкмөт Кытай компанияларына 
пандемияга байланыштуу чек аралардын жабылышын айланып өтүүгө жана 
курулуш иштерин жүргүзүүгө Кытай жарандарын тартуу үчүн өлкөгө кирүүгө 
уруксат бергени кабарланууда; бийликтегилер бул адамдарды Кытай 
өкмөтүнө караштуу долбоорлордо кеңири тараган мажбурлап иштетүү 
көрсөткүчтөрү боюнча мониторинг жүргүзүү боюнча чараларды көргөн жок. 
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Отчеттук мөөнөттө өкмөт укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жаңы 
Улуттук жолдомо берүү механизмдери боюнча окуткан, бирок бейөкмөт 
уюмдар өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелгендигине байланыштуу 
жабырлануучунун идентификациясы жетишсиз деп белгилейт. Жетиштүү 
деңгээлде системалаштырылган жол-жоболор жок болгондуктан, айрым 
милиция кызматкерлери ыкчам-иликтөө иш-чараларында аныкталган 
потенциалдуу жабырлануучуларды текшерүү жана багыттоо боюнча 
убактылуу аракеттерди көрүштү, бирок алар тиешелүү маалыматтарды 
беришкен жок. Өкмөт адам сатуунун жабырлануучулары, анын ичинде чет 
өлкөлүк жарандар үчүн кызмат көрсөткөн өкмөттүк эмес уюмдар башкарган 
эки баш калкалоочу жайга чектелген каржылык жана башка колдоо 
көрсөтүүнү улантты, бирок пандемия менен бул баш калкалоочу жайлардын 
иш-аракеттери катуу чектелди. Отчеттук мезгилде бийлик Бишкекте үй-
бүлөлүк зордук-зомбулукка дуушар болгон аялдар жана кыздар үчүн 
кризистик борборду ачты, ал адам сатуунун жабырлануучуларын да батыра 
алат; бул көрсөтүлгөн жардам жана адам сатууга арналган эки баш калкалоочу 
жай жөнүндө маалымат 2020-жылы жетишсиз болгон (2019-жылы тогуз 
кыргызстандык жабыр тарткандарга жардам берилген). 

Өкмөттө чет элдик жабырлануучулар үчүн узак мөөнөткө баш калкалоочу 
турак-жай же жашоо мүмкүнчүлүгүн берүү саясаты болгон эмес. Мурунку 
жылдары консулдук кызмат адамдары адам сатуунун жабырлануучуларына 
миграция жана паспорттук көзөмөл аркылуу транзит менен чыгууга жол кире 
документтерин камсыз кылууга, ошондой эле каржылык колдоону, анын 
ичинде аларды репатриациялоо үчүн авиакомпаниялардын билеттерин сатып 
алууга көмөктөшкөн; мындай маалымат 2020-жылы, жарым-жартылай 
пандемияга байланыштуу чек аралардын жабылышынан жана саякаттоого 
чектөөлөрдөн улам, жеткиликсиз болгон. Бийликтегилер чет өлкөдө 
аныкталган кыргызстандык жабырлануучуларга консулдук же мекенине 
кайтаруу боюнча кандайдыр бир жардам көрсөтүлгөнүн билдиришкен жок. 
Өкмөт чет өлкөлүк жабырлануучуларды 2020-жылы мекенине кайтаруу 
боюнча статистикалык маалыматтарды берген жок, ал эми 2019-жылы бир чет 
элдик жабырлануучу жана 2018-жылы 29 мекендешибиз кайтарылган. Өкмөт 
Ирак жана Сириядагы куралчан жаңжалдуу аймактарына туугандарынын 
жанына барган Кыргызстандын жарандарынан төрөлгөн ондогон аялуу 
балдарды мекенине кайтаруу боюнча чараларды көрдү; бирок байкоочулар 
белгилегендей, кээде бийликтегилер Кыргызстандык өзбек улутундагы 
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эрезеге жеткен жарандарын, алардын айрымдары сексуалдык сатуунун же 
мажбурлап иштетүүнүн айынан жабыр тарткан ушул жана башка чыр-чатак 
болгон аймактардагы качкындар лагерлеринен алып келүү үчүн жетиштүү 
саясий эркти көрсөтө элек. 

Жабырлануучулар адам сатуучулардын өз даттанууларын кайтарып алуу же 
расмий эмес иштерди жөнгө салуу боюнча кысымына кабыл болушууда; ИИМ 
күбөлөрдү коргоо бөлүмү адам сатуунун жабырлануучуларына жардам 
бергенин билдирди, бирок кошумча маалымат берген жок. 2019-жылы кабыл 
алынган Кылмыш-жаза кодексинин 31-беренеси тергөө судьяларына 
жабырлануучунун көрсөтмөлөрүн сот отурумунан тышкары, же электрондук 
түрдө видео чалуулар аркылуу алууга мүмкүнчүлүк берди; бирок, пандемия 
учурунда сот процесстери үчүн алыстан технологияларды колдонуу 
көбөйгөнүнө карабастан, жабырлануучулар 2020-жылы бул жободон 
пайдаланышкандыгы жөнүндө эч кандай далил болгон эмес. Өкмөттөн 
берилген адвокаттар адам сатуу боюнча иштерди кароодо билими жок экени 
айтылууда. Байкоочулар жабыр тарткан балдар үчүн мыйзамдуу өкүлчүлүктүн 
жетишсиздигин белгилешти. Өкмөт жабырлануучу балдарга байланыштуу 
иштерди тергөө же сот жообуна тартууда балага аяр иликтөө жол-жоболорду 
караштырган жок жана колдонгон эмес. Мыйзам адам сатуучулардын мүлкүн 
камакка алуу жана жабыр тарткандарга компенсация төлөп берүү 
мүмкүнчүлүгүн берген, бирок бийлик отчеттук мезгилде мындай 
кайтарымдуулук жөнүндө маалымат берген жок. Кызмат адамдары адам 
сатуунун курмандыктарына мыйзамсыз иш-аракеттери үчүн айыппул 
салгандыгы, кармагандыгы же жазага тарткандыгы жөнүндө билдирүүлөр 
болгон жок; бирок, секс-индустриясындагы мекемелерге укук коргоо 
органдарынын жүргүзгөн рейддеринин бир бөлүгү болгон системалуу 
текшерүү процедуралары жок болгондуктан, өкмөт айрым белгисиз 
жабырлануучуларды камакка алуу же депортациялоо аркылуу жазалашы 
мүмкүн. 

 

 

АЛДЫН АЛУУ 
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Өкмөт адам сатуунун алдын алуу боюнча бирдей эмес аракеттерди көрсөттү. 
Мурда Мамлекеттик миграция кызматы (ММК) адам сатууга каршы бөлүм 
аралык жумушчу топту жетектеп келген жана улуттук алдын алуу боюнча 
координациялоочу орган болгон, бирок 2021-жылдын март айында өкмөттүн 
түзүмүн өзгөртүү кампаниясынын алкагында ал жоюлган. Өкмөт жаңы 
координациялык орган түзүлгөнгө чейин адам сатууга каршы тийиштүү 
милдеттер жеке тармактык министрликтерге өткөрүлүп берилерин билдирди, 
бирок отчеттук мезгилдин акырына чейин ушул бойдон күтүлүүдө. 
Бийликтегилер 2020-жылы ММК жумушчу топ жоюлганга чейин канча жолу 
чогулгандыгын билдиришкен жок (2019-жылы эки жолу жолугушкан), бирок 
жумушчу топ иш жүзүндө пандемия кезде онлайн чогулуп, отчеттук 
мезгилдин акырына чейин учурдагы улуттук иш-аракеттер планын (УИП) 
ишке ашырууну жана долбоор боюнча калган 2021-2024-жылдарга жаңы 
УИПке даярдыктарды талкуулоону улантышты.	 2019-жылы ММК Улуттук 
жолдомо берүү механизми тезирээк жүзөгө ашырууга жана адам сатуу 
фактыларына байланыштуу укук коргоо органдарынын иликтөөлөрүн күчөтүү 
үчүн бардык тийиштүү мекемелерди, анын ичинде жергиликтүү мамлекеттик, 
мамлекеттик эмес жана эл аралык уюмдарга кошумча мекемелер аралык фокус 
тобун түздү. 2020-жылы эки жолу чогулганына карабастан, пандемия, саясий 
туруксуздук жана министрлер аралык реструктуризациянын шартында 
парламенттин адам сатууга каршы күрөшүү боюнча тобунун көзөмөлдөөчү 
органы катары иштеген бул уюмдун иштөө шарты белгисиз болгон.	
Регионалдык бийлик өкүлдөрүнөн, өкмөттүк эмес уюмдардан жана 
жергиликтүү жарандык топтордон куралган жергиликтүү деңгээлдеги адам 
сатууга каршы аракеттенүү боюнча координациялык кеңешине Улуттук 
жолдомо берүү механизмин ишке ашыруу милдети жүктөлгөн, бирок 
пандемия көп учурда бул ишке тоскоолдук кылган. Өкмөт эл аралык уюмдар 
менен кызматташып, бүткүл өлкө боюнча миңдеген адамдарга маалымат 
кампанияларын жүргүзүүнү уланткан. Өкмөттө адам сатуу боюнча 
маалыматтарды чогултуунун бирдиктүү системасы болгон жок. Ал 
пандемияга байланыштуу координациялык көйгөйлөр менен бирге, 
натыйжалуу өзүн-өзү баалоого тоскоолдук кыла берди. 

Айрым жарандык коомдордун айтымында, өкмөт эмгек акыларын 
жакшыртууга умтулган топтордун биригүү эркиндигин дагы чектей турган 
мыйзамдарга түзөтүүлөрдү киргизип, профсоюз активисттерине саясий 
негиздеги куугунтукту күчөткөн. 
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Башка профилактикалык иш-чаралардагыдай эле, ММК жоюлгандан кийин 
Кыргызстандын эмгек мигранттары үчүн өкмөт тарабынан маалымат 
таркатуу, кетүүгө чейинки багытты жана тейлөө кызматтарынын абалы 
белгисиз бойдон калган. Айрым иш-аракеттери өкмөттүн түзүмүн өзгөртүүгө 
чейин болгон пандемияга байланыштуу чек аранын жабылышынан жана 
саякаттоо чектөөлөрүнөн улам келип чыккан эмгек миграциясынын 
төмөндөшүнөн улам солгундай баштаган. Ушул өзгөрүүлөргө карабастан, 
өкмөт эл аралык уюмдун колдоосу менен белгисиз сандагы адамдарга 
жумушка орноштуруу кызматтары, бош орундар жөнүндө жарнактар жана чет 
өлкөлүк жумушчу күчтү жалдоо агенттиктери жөнүндө маалыматтарды берип, 
калкты иш менен камсыз кылуу борборунун ишин улантты; ошондой эле 
коопсуз миграция жана жумуш менен камсыз кылуу үчүн жумуш издөөчүлөр 
үчүн адам сатуунун алдын алууну камтыган, кетүүгө чейинки багыты туралуу 
маалыматты сунуш кылды.	Өкмөт жумушка орноштуруу боюнча жеке менчик 
агенттиктердин жалпыга жеткиликтүү эки маалымат базасын түздү; биринде 
"мамлекеттик лицензияланган" агенттиктер жөнүндө маалымат болсо, 
экинчисинде өкмөткө арыз түшкөн мекемелердин тизмеси камтылган. Өкмөт 
эмгек мигранттарын жалдоодо аларды коргоону күчөтүү максатында 2019-
жылы мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдүн статусу жөнүндө жаңы 
маалыматты берген жок. Мыйзамга ылайык, жалдоо агенттиктери чет өлкөгө 
жумуш издеп барган кыргызстандык эмгек мигранттарынан кетүү алдында 
максималдуу 1000 сом (12 АКШ доллары) акы алышы мүмкүн.	Өкмөт үй-
бүлөдөгү зордук-зомбулук жана балдарга карата зомбулуктар жөнүндө 
кабарлоо үчүн ишеним телефонун колдоп турду, бирок 2020-жылы келип 
түшкөн 129,000 чалуунун бири дагы адам сатуу фактыларынын оң 
аныкталышына алып келген жок. Өкмөт ошондой эле чет өлкөдө иштөөгө 
байланыштуу юридикалык консультацияларды жана жардамдарды көрсөткөн 
өкмөттүк эмес уюмдардын ишеним телефонуна улуттук акысыз телефон 
линиясын жана иш бөлмөлөрүн берүүнү улантты, бирок бийлик келип түшкөн 
чалуулар жөнүндө маалыматтарды же ушул ишеним телефону аркылуу 
башталган тиешелүү иликтөөлөрдү билдиришкен жок (салыштырмалуу 2019-
жылы эки жабырлануучу аныкталган, бирок тергөө иштери башталган жок).	
Өкмөт кыргызстандык мигрант жумушчулардын укуктары жана байланыш 
телефондору, анын ичинде адам сатууга каршы ишеним телефондору жана 
жергиликтүү Кыргызстандын элчиликтери жөнүндө маалымат менен 
байланыштырган уюлдук телефон тиркемесин жана Орусияда СМС аркылуу 
иштеген системаны колдоону улантты, себеби Орусия Кыргызстандык эмгек 
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мигранттары үчүн биринчи кезекте бара турган өлкө болуп кала берген. 
Пандемия учурунда өкмөт эл аралык донорлор менен биргеликте онлайн 
маалымдоо материалдарын түзүп, миңдеген келечектеги кыргыз эмгек 
мигранттары үчүн туруктуу эмес миграциянын тобокелдиктери боюнча 
консультацияларды өткөрдү. Мурдагы жылдан айырмаланып, өкмөт 
дипломатиялык персонал үчүн адам сатууга каршы айрым көрсөтмөлөрдү 
бергенин билдирди. Өкмөт коммерциялык сексуалдык мүнөздөгү иш-
аракеттерге болгон талапты азайтуу үчүн аракеттер көрүлүп жаткандыгы 
жөнүндө отчет берген жок. 

 

АДАМ САТУУ БОЮНЧА КЫСКАЧА МААЛЫМАТ (ПРОФИЛИ) 

Акыркы беш жыл ичинде айтылгандай Кыргызстанда, адам сатуучулар 
жергиликтүү жана чет өлкөлүк жабырлануучуларды эксплуатациялоодо, ал 
эми чет өлкөлөрдө Кыргызстандыктар жабырлануучу болуп 
эксплуатацияланууда. Чет жакта иштеп жүргөн бойго жеткен эркек эмгек 
мигранттарынын адам сатуу коркунучу жогору экендиги айтылууда. 
Кыргызстандык эркектер, аялдар жана балдар Орусияда жана Казакстанда, 
азыраагы Түркия менен Украинада, Грузияда жана башка Европа 
өлкөлөрүндө, ошондой эле Кыргызстандын ичинде, атап айтканда айыл чарба, 
курулуш, текстиль, үй кызматтарында, жана балдарды кароодо 
эксплуатацияланышат. Орусияда эмгек мигранттарынын кайра кирүүсүнө 
тыюу салуунун натыйжасында, миңдеген кыргызстандык мигранттар 
Орусияга иштөө үчүн мыйзамдуу түрдө кайтып келе албай жатышат. 
Орусиянын кайра кирүү кара тизмесине туш болгон кыргызстандык жарандар  
өз балдарын Орусияга иштөөгө аргасыз жөнөтүшөт, ал жакта алар адам сатуу 
фактыларга дуушар болушат. Бул кара тизмеден коркуп, айрым жумушсуз 
кыргызстандык эмгек мигранттары мекенине кайтып келбей, Орусиянын 
аймагында туруктуу эмиграциялык статус менен калып кетишет; андан сон, 
адам сатуу менен алектенген адамдар мигранттарды депортация менен 
коркутушуп, мажбурлоочу эмгекке зордоо же сексуалдык сатууга мажбурлоо 
үчүн курал катары колдоно алышат. 

Байкоочулар пандемия учурунда адамдарды сатуу синдикаттары тарабынан 
онлайн режиминде жалдоо каналдарын колдонуунун кескин көбөйгөндүгүн 
белгилешти. Адам сатуучулар кыргызстандык аялдарды жана кыздарды 
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Индияда, Казакстанда, Орусияда, Түштүк Кореяда, Түркияда, Бириккен Араб 
Эмираттарында (БАЭ) жана өлкө ичинде мажбурлап иштетишет. 
Өзбекстандан жана Тажикстандан келген аялдар жана жашы жете элек 
өспүрүм кыздар сексуалдык соодада мажбурлап иштетилиши мүмкүн; 
Кыргызстандын түштүк аймагы барган сайын сексуалдык жана эмгек 
сатуучулар тарабынан эксплуатацияланган Өзбекстан жана Тажикстан 
жарандарынын бара турган аймагына айланууда. Өзбекстан, Тажикстан жана 
Түркмөнстандан айрым эркектер жана аялдар Орусияга жана Казакстанга, 
БАЭге жана Түркияга көчүп барганда транзит менен Кыргызстандын түштүк 
аймагынан өтүшөт, ал жакта алар сексуалдык жана эмгекке сатууга дуушар 
болушу мүмкүн. Кыргызстандын аймагындагы Кытай өкмөтүнө таандык 
курулуш объекттеринде иштеген кытай жарандары мажбурлап иштетүүгө 
дуушар болушу мүмкүн. 

Кыргызстанда кыргызстандык эркектер колдонгон "ала качуу" практикасы 
аялдарды жана кыздарды мажбурлап никеге туруу тобокелчилигине алып 
келет, бул кийин сексуалдык эксплуатация жана мажбурлап иштетүү үчүн 
сатууга алып келиши мүмкүн. Тилемчилик менен алектенген кароосуз калган 
балдар жана үй жумуштары менен алектенген балдар - көбүнчө чоң үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн үйлөрүндө эмгекке мажбурланышат. Айрым кыргызстандык 
балдар мал чарбасында мажбурлап иштөөгө дуушар болушат. Пандемияга 
байланыштуу ишканалардын жана жумуш орундарынын жабылышынан 
кийин Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын арасындагы 
жумушсуздуктун жана экономикалык кыйынчылыктардын көбөйүшү, 
кирешелердин жана акча которуулардын олуттуу төмөндөшүнө алып келип, 
эмгек мигранттары жана алардын үй-бүлөлөрү Кыргызстандагы мажбур 
эмгекке көбүрөөк дуушар болушат.	 Кыргызстандын ЛГБТ коомчулугунун 
айрым мүчөлөрү адам сатууга көбүрөөк кабылышы мүмкүн; кеңири жайылган 
социалдык стигма жана милиция кызматкерлери тарабынан ЛГБТ адамдарына 
карата катаал мамиле жасалгандыгы жөнүндө билдирүүлөр, ошондой эле 
ЛГБТ мүчөлөрү арасында адам сатуу фактылары сот адилеттигине жетпей 
калышы мүмкүн. Эл аралык уюмдар жана бейөкмөт уюмдар Сирияга, Иракка 
жана Афганистанга куралдуу топтордун катарында согушуу же жумуш издөө 
үчүн барган айрым кыргызстандык жаш эркек балдар жана улуу жашта 
эркектер, анын ичинде Түркияда же башка жерлерде жумуш сунуштары 
жөнүндө жалган убадалар менен жалданып жүргөндөр дагы бар деп 
билдиришти. Алар өз эркине каршы, тамак бышырууда, тазалоодо, жүк 
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ташуучу жана согуштук ролдордо мажбур болуп эмгектенишет жана/же 
сексуалдык кулчулукка дуушар болушат. Бул адамдар менен саякаттап жүргөн 
кыргызстандык аялдар жана балдар, кээде алданып калган учурларда, 
ошондой эле сексуалдык сатуунун кулу жана келгенден кийин мажбурлап 
иштөөгө дуушар болушат. Айрымдары Борбор Азиянын башка үй-бүлө 
мүчөлөрү менен катар убактылуу лагердин жамааттарына 
жайгаштырылышкан да, алардын саякат жана инсандык документтери алынып 
салынган жана алардын сапарга чыгуу эркиндиги чектелген. Бул аялдардын 
айрымдары күйөөлөрүн куралдуу кагылышуулардан улам жоготконун 
билдиришет, андан кийин экономикалык кыйынчылыктар жана лагерлердеги 
түрмөлөр аларды мажбурлап жергиликтүү никеге турууга аргасыз кылышат, 
бул кийин сексуалдык эксплуатацияга же эмгек кулчулугуна сатууга алып 
келет. 

 


