
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ (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 Кыргыз Республикасы 2-баскычта калды. Бул аракеттер мурунку отчеттук 

мезгилге караганда көбүрөөк жабырлануучуларды аныктоону камтыйт; Кылмыш-жаза 

кодексин адам сатуунун курмандыктары катары жасалган жеңил кылмыштар үчүн 

жабырлануучулар кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотуу керектиги жөнүндө 

жаңылоо; Улуттук жолдомо берүү механизмин (УЖБМ) ишке ашырууда жооптуу 

министрликтердин көпчүлүгү үчүн стандарттуу иштөө процедураларын (СИП) акырына 

чейин иштеп чыгуу жана кабыл алуу;  Ирактын жана Сириянын куралдуу кагылышуу 

зоналарында мүмкүн болгон эксплуатациялык кырдаалдан ондогон аялуу кыргызстандык 

балдарды мекенине кайтаруу боюнча аракеттерди улантуу; жана эл аралык уюмдун 

колдоосу менен милиция жана прокуратура кызматкерлери үчүн адам сатууга каршы окуу 

программаларын иштеп чыгуу жана окууларды өткөрүү. Бирок, өкмөт бир нече маанилүү 

багыттар боюнча минималдуу стандарттарга жооп берген жок. Өкмөт тергөөлөрдү жана 

жоопко тартууларды кыскартып, бир дагы адам сатуучуларды, анын ичинде кызмат 

адамдары катышкан иштерди да соттогон жок. Бийлик жабырлануучуларды аныктоо жана 

кызмат көрсөтүү үчүн эл аралык уюмдарга катуу таянган.  

 

ПРИОРИТЕТҮҮ СУНУШТАР: Тиешелүү процессти эске алып, тергөө жана жетиштүү 

далилдер болгондо, адам сатууга катыштыгы бар адамдарды, анын ичинде мамлекеттик 

кызматкерлерди кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуу, соттоо, жоопко тартуу жана 

түрмөгө отургузуу.  *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.  *Улуттук жолдомо 

берүү механизми (УЖБМ) үчүн стандарттуу иштөө процедураларын (СИП) акырына 

чейин иштеп чыгууну, бекитүүнү, кызмат адамдарын окутууну жана ишке ашырууну 

улантуу.  *Адам сатуунун курмандыктарын, атап айтканда, коммерциялык жыныстык 

катнашта болгон адамдар, ЛГБТКИ+, салттуу никеге мажбурланган аялдар жана кыздар, 

кыргызстандык эмгек мигранттары (мекенине кайтып келгендер жана чет өлкөдөгүлөр), 

анын ичинде алардын үй-бүлөлөрү жана Кытай Эл Республикасынын “Бир алкак – бир 

жол” демилгесинде иштеген Кытай жарандары, ошондой эле аялуу топторду интернет 

аркылуу жалдоо каналдарын активдүү аныктоо үчүн иш аракеттерди күчөтүү.  *Мекенине 

кайтып келген мигранттарды жана акча которуулардан көз каранды болгон үй-бүлөлөрдү 

сатуунун алдын алуу механизмдерин иштеп чыгуу, анын ичинде эл аралык уюмдар жана 

жарандык коом менен координациялоо аркылуу.  *Адам сатуунун чет өлкөлүк 

курмандыктарын аныктоону жана жабырлануучуларга жардам берүү кызматтарына 

жолдомо берүүнү камсыз кылуу.  *Жабырлануучуларга жардам берген жарандык коом 

уюмдары менен кызматташууну улантып, аларга каржылык же материалдык 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 укук коргоо органдарынын иш аракеттерин кыскартты. Жаңы Кылмыш-жаза 

кодексинин 166 жана 170-беренелеринде адамдарды сексуалдык кулчулукка сатуу жана 

адамдарды кул эмгегине сатуу максатында кылмыш жоопкерчилигине тартылып, үч 

жылдан беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасы дайындалган, бул 

адамдарды сексуалдык кулчулукка сатуу үчүн болгон оор жаза, жана ал адам уурдоо 

сыяктуу башка оор кылмыштар үчүн каралган жазага пропорцияналдуу. Отчеттук 

мезгилде Кылмыш-жаза кодексине балдарды сатуу боюнча 167-берене кошулуп, беш 

жылдан сегиз жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Прокурорлор ошондой эле адам 

сатуучуларды 159-берененин негизинде, күч колдонуп, коркутуп-үркүтүү жолу менен 

сойкулукка тарткандыгы үчүн айып пул салышы мүмкүн же беш жылга чейинки эркинен 

ажыратылышы мүмкүн; эгерде жабырлануучу бойго жеткен болсо жана оордотуучу 

жагдайларда, анын ичинде балдарды тарткандыгы үчүн, беш жылдан 10 жылга чейин 

эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мурдараак маалымдалгандай, кылмыш ишин тергөө 

жана жоопко тартууну жеңилдетүү үчүн адам сатуу кылмыштарын жеңилирээк 

айыптоолорго чейин төмөндөтүп турушкан, бул жеңил жазаларга алып келген. 

 

Календарлык жыл ичинде, 2020-жылдагы 40 тергөө ишине салыштырмалуу, өкмөт адам 

сатуу боюнча алты, анын ичинде сексуалдык кулчулукка сатуу боюнча бир, жана 166 

жана 170-беренелердин негизинде адамдарды кул эмгегине сатуу боюнча беш – анын 

ичинде сексуалдык кулчулукка сатуу боюнча 24, адамды кул эмгегине сатуу боюнча 16, 

жана 2019-жылы сегиз сексуалдык кулчулукка сатуу боюнча бир, адамды кул эмгегине 

сатуу боюнча жети тергөө иштерин баштады. Өкмөт ошондой эле мурунку отчеттук 

мезгилдеги жети иликтөө иштери уланып жатканын билдирди (экөө сексуалдык 

кулчулукка сатуу жана бешөө адамды кул эмгегине сатуу боюнча). Мурунку 

жылдардагыдай эле, соттор адам сатуу иштерин мыйзамдарга ылайык, жеңил кылмыштар 

катары иликтөөнү улантышты. Отчеттук мезгилде мурунку отчеттук мезгилдеги үч 

айыптоо жана соттолгондор менен салыштырганда, өкмөт сексуалдык кулчулукка сатуу 

же адамдарды кул эмгегине сатуу боюнча эч кандай кылмыш ишин козгоп же соттогон 

жок. Мурунку жылдарда 166 жана 170-беренелер боюнча козголгон айрым кылмыш 

ишинде, мисалы, ымыркайларды сатуу сыяктуу эл аралык укукта белгиленген адам 

сатуунун аныктамаларына карама-каршы келген элементтерди камтыган. 2021-жылдын 

июнь айында бийлик Бишкек жана Ош шаарларындагы сауналарды сексуалдык 

кулчулукка сатууну жоюу боюнча операция жүргүзгөн; Бийлик укук коргоо иш-

чараларынын жүрүшүндө 63 түрдүү кылмыш иштери ачылганын маалымдашты, бирок 

адам сатуу боюнча ишинин камтылганын көрсөткөн жок.  

 

2019-жылы жарыяланган Кыргыз Республикасынын 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. Бейөкмөт уюмдар менен болгон 

байланыштар адам сатуу боюнча мыйзамдар адилеттүү түрдө аткарылбай жатканын жана 

чет элдик жабырлануучулардын адам сатуу иштери жөнүндө укук коргоо органдарына 

билдирүүсүн камсыз кылуунун практикалык механизми жок экенин белгилешти. Мурунку 

жылдары, жарандык коом укук коргоо органдары, прокурорлор жана соттор үчүн 

системаланган тренингтерди өткөрүү зарылдыгы жөнүндө, айрыкча жабырлануучуларды 

аныктоо, алар менен күбө катары иштөө жана жабырлануучунун көрсөтмөсүнөн тышкары 

далилдерди чогултуу боюнча иш чараларды жүргүзүү боюнча отчёттордо кабарлап 

келишкен. Бийликтин айтымында, тажрыйбасыз жана начар даярдалган тергөөчүлөр 

мурда адам сатуунун “жеңил кылмыштар” деген аныктамасына жооп берген 

кылмыштарга айыпташкан. 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. Өкмөт эл аралык донорлор жана 

жарандык коомдун өнөктөштөрү менен бирдикте адам сатууга каршы эл аралык 

кызматташтыкты, тергөө жана прокуратуранын мыкты тажрыйбасын жана 

жабырлануучуларга юридикалык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча тренингтерди 

өткөрүүнү жана ага катышууну улантты. Бийлик бул окуу иш-чараларына катышкан 

расмий кызматкерлердин жалпы саны жөнүндө маалымат беришкен жок, бирок эл аралык 

уюмдар тарабынан каржыланган Башкы прокуратура (БП) менен Ички иштер 

министрлигинин (ИИМ) кеминде 150 прокурор жана тергөөчүлөрү биргелешкен окуу 

курстарынан пайдаланышты. Отчеттук мезгилдин ичинде өкмөт эл аралык уюмдардын 

колдоосу менен сотторду жасалма соттук териштирүүдө өкүм чыгаруу жана өкүм чыгаруу 

үчүн тренер катары кызмат кылууга дайындады. Эл аралык уюм менен биргеликте өкмөт 

укук коргоо органдарына, прокурорлорго, эмгек инспекторлоруна жана социалдык кызмат 

көрсөтүүчүлөргө УЖБМ жана адам сатууга каршы аракеттерди координациялоону 

жакшыртуу боюнча тренинг өткөрдү. Бийлик эл аралык уюм менен кызматташып, аларды 

табуу, тергөө, кылмыш ишин козгоо, соттук териштирүүлөр жана жабырлануучуларга 

жардам берүү боюнча онлайн курстарды иштеп чыгышкан. Өкмөт Жазык-процесстик 

кодексине 520-беренени видеокамерага тартуу процессуалдык аракеттерди жүргүзүү 

жөнүндө жана 2021-жылдын декабрында күчүнө кирген биргелешкен тергөө-ыкчам 

топторун түзүү жана иш-аракети жөнүндө 521-беренени кошуп, чек арадагы кылмыштарга 

байланыштуу биргелешкен тергөө боюнча эл аралык кызматташууга көмөктөшүү үчүн 

өзгөртүүлөрдү киргизди.  

 

Коррупция жана мамлекеттик кызматкеринин адам сатуу кылмыштарына шериктештиги 

олуттуу тынчсыздануу бойдон калууда, бул жыл ичинде укук коргоо органдарынын иш-

аракеттерине тоскоол болгон, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана соттор 

кылмыш ишин токтотуу үчүн пара алган жана кээде акыркы жылдары укук коргоо 

органдары тарабынан кылмышка шектүүлөргө эскертүү берилген. Маалымат 

каражаттарынын отчёттору стигматизация жана коррупциялашкан мыйзам жана сот 

системасы адамдардын бийликтен жардам сурабаганынын же кабарлабаганынын негизги 

себептери болгонун белгилешкен. Эл аралык уюмдун эксперттери жазасыздыктын кеңири 



 
 

 

 

 

 

жайылганын жана натыйжалуу жоопко тартуунун жоктугун белгилешүүдө. Кабарларга 

караганда, адам сатуучулар жабырлануучуларга мурунку жылдары кылмыш иштерин 

токтотуу үчүн төлөм сунуштоо менен жазадан кутула алышкан. БП мурунку отчеттук 

мезгилде козголгон кээ бир иштер ушул отчеттук мезгилде жабылганын, анткени 

жабырлануучулар укук коргоо органдары жана БП менен кызматташууну 

каалабагандыктан, ишенбөөчүлүктөн жана кесепеттерден коркуп жатканын билдирди. Сот 

системасы кеңири жайылган коррупцияны улантты; мурунку отчеттук мезгилде өкмөт эки 

укук коргоо кызматкерин белгисиз адам сатуу кылмышына көмөктөшкөн деген айып 

менен тергөө ишин баштаган; ИИМ тергөө иштери боюнча эч кандай жылыш болбогонун 

билдирди. Өкмөт адам сатуу кылмышына катышкан мамлекеттик кызматкерлердин эч 

кандай жоопко тартылганы же соттолгондугу тууралуу маалымат берген эмес. 

 

КОРГООГО АЛУУ 

Өкмөт жабырлануучуларды коргоо аракеттерин күчөттү. Өкмөт отчеттук мезгилде беш 

жабырлануучунун – сексуалдык кулчулукка сатуунун курмандыгы болгон төрт аялды 

жана бир эркектин эмгек кулчулугунун курмандыгы болгонун билдирди. Мындан 

тышкары, бейөкмөт уюм өкмөт менен биргеликте эмгек кулчулугунун курмандыгы 

болгон он жетим баланы аныктаганын билдирди; Алардын ичинен бардык 

жабырлануучулар бейөкмөт уюмдан кызмат алышкан, үч жабырлануучуга про боно 

юридикалык кызматтарга жолдомо берилген. Бул өткөн отчеттук мезгилде өкмөт эч 

кандай жабырлануучулар тууралуу кабарлабаганга салыштырмалуу. Эл аралык уюмдар 

жана бейөкмөт уюмдар 42 жабырлануучунун – жети сексуалдык кулчулукка сатуунун 

курмандыгы жана 35 эмгек кулчулугунун курмандыгы болгондугун билдиришти. Эл 

аралык уюмдар жана бейөкмөт уюмдар 35 жабырлануучуга – сегиз аялга жана 27 эркекке 

кызмат көрсөткөнүн билдиришти.  

 

УЖБМ 2019-жылы кабыл алынган жана ал жабырлануучуну аныктоо жана камкордукка 

жолдомо берүү, социалдык кызматтарды көрсөтүү жана жабырлануучулардын жеке 

маалыматтарын коргоо боюнча формалдуу саясатты түзгөн жана жардам алуу үчүн 

жабырлануучулардын кылмыш ишине катышуусун талап кылган эмес. Ошондой эле 

балдарга кам көрүү жана туура жардам көрсөтүү маселелерин караган жоболор 

камтылган. Өкмөт көңүлдү жана ресурстарды пандемия менен күрөшүүгө жумшады, бул 

УЖБМ үчүн СИПти аягына чыгаруу жана ишке ашыруу аракеттеринин кечиктирүүсүнө 

өбөлгө түздү. Мындай кечиктирүүлөргө карабастан, УЖБМды ишке ашыруу үчүн 

жооптуу болгон сегиз министрликтин бешөө, Акыйкатчы институту, Чек ара кызматтары 

жана айрым жергиликтүү администрациялар отчеттук мезгилдин ичинде УЖБМды 

жыйынтыктап, кабыл алышты, алар УЖБМга ылайык жабырлануучуларга жолдомо берүү 

жол-жоболорун камтыйт. Эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча, отчеттук мезгилдин 

ичинде жабырлануучуну аныктоо жол-жоболору УЖБМга ылайык ишке ашырылган, 

мисалы, калктын аялуу катмарын, анын ичинде аз камсыз болгон жамааттардын 

мүчөлөрүн текшерүү. Бирок, жарандык коомдун билдирүүсү боюнча, УЖБМ чет өлкөлүк 

жабырлануучуларга жардам көрсөтүү боюнча конкреттүү чаралардын жоктугун жана 

өкмөт жабырлануучуларды туура аныктай албаган учурларда бейөкмөт уюмдар кантип 

кайрыла аларын түшүндүргөн тилди чагылдырган эмес; тажиктер жана өзбектер сыяктуу 



 
 

 

 

 

 

чет өлкөлүк жарандар эмгек кулчулугунун курмандыктары катары аныкталып, кызмат 

көрсөтүүлөргө жолдомо берген учурлар аз болгон. Бийлик “Бир алкак – бир жол” 

инфраструктурасы жана тоо-кен казып алуу долбоорлорунда кеңири таралган эмгек 

эксплуатациясынын көрсөткүчтөрү боюнча Кытай жумушчуларын көзөмөлдөө боюнча 

чараларды көргөн жок. Отчеттук мезгилде өкмөт укук коргоо органдарынын 

кызматкерлерин 2019-жылдагы УЖБМ боюнча окутту, бирок бейөкмөт уюмдар өкмөттүн 

жабырлануучуну аныктоонун жетишсиздигин туруктуу дараметтин чектелүүлүгү менен 

байланыштырышты. Жетиштүү системалаштырылган жол-жоболор жок болгондуктан, кээ 

бир милиция кызматкерлери укук коргоо иш-чараларында аныкталган потенциалдуу 

жабырлануучуларды текшерүү жана жолдомо берүү боюнча атайын аракеттерди 

көрсөтүшкөн, бирок алар тиешелүү маалыматтарды беришкен эмес. Өкмөт Бишкек жана 

Ош шаарларындагы адам сатуунун курмандыктарына кызмат көрсөткөн эки бейөкмөт 

уюмдарга караштуу кризистик борборлорго чектелген каржылык жана материалдык 

колдоо көрсөтүүнү улантты; Бишкектеги кризистик борбор отчеттук мезгилде адам 

сатуунун эки курмандыгына (2020-жылы нөлгө жана 2019-жылы тогузга салыштырмалуу) 

кызмат көрсөткөн. Өкмөттүн чет элдик жабырлануучуларга узак мөөнөттүү баш 

калкалоочу жай же жашоо мүмкүнчүлүгүн берүү саясаты болгон эмес. Бийлик чет 

өлкөдөн жабыркаган кыргызстандыктарга консулдук же мекенине кайтаруу боюнча эч 

кандай жардам көрсөтүлгөн жок. 2019-жылы бир чет элдик жана 2018-жылы 29 адам 

мекенине кайтарылган чет элдик адам сатуунун курмандыктары менен салыштырганда 

өкмөт отчеттук мезгилде чет элдик адам сатуунун курмандыктары мекенине 

кайтарылганын билдирген эмес. Өкмөт Ирак менен Сириядагы куралдуу кагылыш болгон 

аймактарга туугандары менен бирге барган кыргызстандыктардан төрөлгөн 79 аялуу 

балдарды мекенине кайтаруу боюнча чараларды көрдү; бирок байкоочулар бийлик кээ бир 

учурда ушул жана башка чыр-чатактар аймактарындагы качкындар лагерлеринен 

сексуалдык кулчулукка же эмгек кулчулугуна сатууну көрсөткөн шарттарды башынан 

өткөргөн жашы жеткен кыргызстандыктарды (анын ичинде этникалык өзбекстандык 

кыргызстандыктарды) мекенине кайтарууга бийлик жетиштүү саясий эркти 

көрсөтпөгөнүн белгилешти. Кыргызстандын Орусиядагы консулдук органдары 

Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан баңгизат кылмыштары үчүн кармалган эки 

кыргызстандык аткезчилик курмандыктарын аныктады; мүмкүн болгон жабырлануучулар 

отчеттук мезгилдин акырына карата камакта калган.  

 

Жабырлануучулар адам сатуучулардын арыздарын кайтарып алуу же ишти бейрасмий 

түрдө чечүү үчүн кысымына өтө алсыз бойдон калууда; ИИМдин күбөлөрдү коргоо 

бөлүмү адам сатуунун курмандыктарына жардам көрсөткөнүн билдирди, бирок кошумча 

маалымат берген жок. 2019-жылдан бери тергөө соттору жабырлануучунун 

көрсөтмөлөрүн соттон тышкары же электрондук түрдө видео чалуулар аркылуу алуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту; бирок, пандемия учурунда сот процесстери үчүн 

дистанциялык технологияларды колдонуу көбөйгөнүнө карабастан, акыркы эки отчеттук 

мезгилде жабырлануучулар бул жободон пайдаланганына эч кандай далил жок. 

Кабарларга караганда, өкмөт тарабынан берилген адвокаттар адам сатуу иштерин кароо 

боюнча билими жок. Өкмөт жабырлануучу балдарга байланыштуу иштерди тергөө же 

жоопко тартуу үчүн балдарга карата сезимталдык жол-жоболорду сактаган эмес жана 



 
 

 

 

 

 

ишке ашырган эмес. Отчеттор көрсөткөндөй, зордук-зомбулуктун курмандыктары болгон 

аялдар бийликтен жооп бербегендиктен, уяттуулуктан жана баш калкалоочу жайлардын 

жана башка кызматтардын жетишсиздиги менен коштолгон зыяндуу стереотиптер менен 

практикалардан улам кызматтарга жана сот адилеттигине жетүүдө көптөгөн 

тоскоолдуктарга дуушар болушкан. Өкмөт балдарды сексуалдык кулчулукка сатууга 

катышкан деп соттолгондор отчеттук мезгилде жабырлануучуга компенсация төлөп 

берүүгө милдеттендирилгенин билдирди. Отчеттук мезгилде Кылмыш-жаза кодексинин 

166-беренесине жабырлануучуларды адам сатуунун курмандыктары катары жасаган 

төмөнкү деңгээлдеги кылмыш иштери үчүн жазык жоопкерчилигинен ачык бошоткон 

эскертүү киргизилген. Коммерциялык секс мекемелериндеги укук коргоо иш-

чараларынын алкагында формалдуу аныктоо жол-жоболордун жоктугунан улам, бийлик 

кээ бир белгисиз жабырлануучуларды кармап, камакка алган же депортациялаган болушу 

мүмкүн. 

 

АЛДЫН АЛУУ 

Өкмөт адам сатуунун алдын алуу боюнча аракеттерди күчөттү. Мурда адам сатууга 

каршы ведомстволор аралык жумушчу топту жетектеген жана улуттук алдын алуу боюнча 

координациялоочу орган болуп иштеген Мамлекеттик миграция кызматы (ММК) 

өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү демилгесинин алкагында 2021-жылдын февраль айында 

жоюлган. 2021-жылдын ноябрь айында өкмөт Эмгек, социалдык камсыздоо жана 

миграция министрлигин (ЭСКММ) адам сатууга каршы улуттук координациялоочу орган 

катары дайындаган. Бирок, адам сатуу боюнча эксперттер ЭСКММ бул милдеттерди 

аткарууга дарамети жетпей турганын белгилешти; ЭСКММ ММКнын мурдагы адам 

сатууга каршы күрөшүү боюнча жетекчисин жалдап, ошол эле ролду улантууга алып 

келди. ЭСКММ 2022-2025-жылдарга Улуттук иш-аракеттер планын (УИП) жыйынтыктап, 

аны карап чыгуу жана кабыл алуу үчүн министрлер кабинетине жөнөттү, ал отчеттук 

мезгилдин аягына чейин күтүлүүдө. Өкмөт ММКны жоюу менен ЭСКММди адам сатууга 

каршы күрөшүү боюнча жаңы жетекчи катары белгилөөнүн ортосундагы үзгүлтүктөрдөн 

улам УИПти аягына чыгарууда кечигүүлөр болгонун билдирди. Өкмөт УИПтин 

долбоорун иштеп чыгууда эл аралык уюмдардан жана бейөкмөт уюмдардан сунуштарды 

алды. Ишке ашырууну тездетүү жана адам сатуу иштери боюнча укук коргоо органдарын 

иликтөөнү жакшыртуу үчүн жергиликтүү мамлекеттик, мамлекеттик эмес жана эл аралык 

ишмерлерди бириктирүү максатында 2019-жылы түзүлгөн ведомстволор аралык жумушчу 

топ отчеттук мезгилде отчет берген жок. Өкмөт эл аралык уюмдар жана бейөкмөт уюмдар 

менен кызматташып, өлкө боюнча миңдеген адамдарды, анын ичинде аялуу жаштарды 

камтыган түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантты. 2021-жылдын июль айында өкмөт 

жарандык коом жана эл аралык уюм менен биргеликте жыл сайын өтүүчү “Адамдарды 

сатууга каршы 100 күн” кампаниясын баштады, ал УЖБМди ишке ашырууга көмөктөштү. 

Өкмөттө адам сатууга каршы аракеттери жөнүндө маалыматтарды чогултуунун бирдиктүү 

системасы жок болчу, бул өзүн өзү натыйжалуу баалоого тоскоол болуп келген. Эмгек 

жамаатынын өкүлүнүн айтымында, өкмөт эмгек жамаатынын активисттерин саясий 

негизде куугунтуктоону улантты. 

 



 
 

 

 

 

 

Өкмөт эл аралык уюмдардын колдоосу менен ММКга караштуу Чет өлкөдө жарандарды 

ишке орноштуруу боюнча борбордун ишин улантты, ал белгисиз сандагы адамдарды ишке 

орноштуруу кызматтары, жумуш орундары жөнүндө кулактандыруулар жана лицензиясы 

бар чет элдик жумушчу жалдоо агенттиктери менен камсыз кылган; коопсуз миграция 

жана жарандардын чет өлкөдө мыйзамдуу ишке орношуусу боюнча түшүндүрүү иштерин 

жүргүздү жана жумуш издегендерге адам сатуунун алдын алууну камтыган кетээрге 

чейинки багыттарды сунуштады. Өкмөт жеке ишке орноштуруу агенттиктеринин жалпыга 

жеткиликтүү маалымат базасын түздү, алар өкмөт тарабынан лицензияланган агенттиктер 

жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Мыйзам боюнча, жалдоо агенттиктери чет өлкөдөн 

жумуш издеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынан кетээр алдында эң көп 1000 

кыргыз сомун (12 доллар) алышы мүмкүн. Өкмөт 2021-жылдын январынан 2022-жылдын 

январына чейин 15 000 чалууларды кабыл алган коопсуз миграция жана адам сатууга 

каршы ишеним телефонун тейледи, бирок бир чалуунун натыйжасында адам сатуунун 

курмандыгы аныкталган болсо да, адам сатууга байланыштуу канча чалуулар бар экенин 

билдирген жок. Ишеним телефонунда мигранттарга юридикалык кеңеш берген эки 

оператор жана бир юрист иштейт. Өкмөт 39 эмгек инспекциясын, анын ичинде кээ бир 

күтүүсүз текшерүүлөрдү жүргүзгөнүн билдирди; бирок, расмий кызматкерлер адам сатуу 

кылмыштарын аныктоого алып келген бул текшерүүлөр жөнүндө кабарлашкан эмес. 

Бейөкмөт уюмдар өкмөт 2021-жылы эмгек инспекциясына артыкчылык бербегенин 

белгилешти. Өкмөт эл аралык уюмдардын колдоосу менен кыргызстандык мигранттар 

үчүн жумушчулардын укуктары жана байланыш телефондору, анын ичинде адам сатууга 

каршы ишеним телефондору жана Кыргызстандын жергиликтүү элчиликтери жөнүндө 

маалымат камтылган мобилдик телефон тиркемесин иштетүүнү улантты. Тышкы иштер 

министрлиги кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн негизги өлкө болгон Орусияда 

кошумча кеңселерин кармап турат. Отчеттук мезгилде жана мурунку жылдарга ылайык, 

өкмөт миңдеген келечектеги кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн тартипсиз 

миграциянын тобокелдиктери боюнча онлайн маалымат материалдарын түзүү жана 

консультацияларды өткөрүү боюнча эл аралык донорлор менен иштешти. Өткөн 

жылдагыдан айырмаланып, өкмөт дипломатиялык кызматкерлери үчүн адам сатууга 

каршы көрсөтмөлөрдү бергени тууралуу отчет берген эмес. Өкмөт өз жарандарын адам 

сатуу боюнча тынчтыкты сактоо жана башка ушул сыяктуу миссиялар боюнча чет 

өлкөлөрдө окуткан эмес. Өкмөт коммерциялык секске болгон суроо-талапты азайтуу 

боюнча аракеттерди жасаган жок.  

 

АДАМ САТУУ БОЮНЧА КЫСКАЧА МААЛЫМАТ (ПРОФИЛИ): Акыркы беш жыл 

ичинде айтылгандай Кыргыз Республикасында, 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 Кыргыз Республикасында, атап айтканда айыл чарба, курулуш, текстиль, үй 

кызматтарында, жана балдарды кароодо эксплуатацияланышат. Орусиянын мыйзамдарын 

бузган мигранттарга Орусиянын эмгек мигранттарына кайра кирүүгө тыюу 



 
 

 

 

 

 

салынгандыктан, учурда 76 000 миң кыргызстандык мигранттар Орусияга 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 соң, адам сатуу менен 

алектенген адамдар мигранттарды депортация менен коркутушуп, мажбурлоочу эмгекке 

зордоо же сексуалдык кулчулукка сатууга мажбурлоо үчүн курал катары колдоно алышат. 

Айыл жеринен келген улан-кыздар жана жакыр үй-бүлөлөр, балдарды коргоо 

системасындагы балдар жана жетим балдар сексуалдык кулчулукка сатуу коркунучуна 

кабылышат. Орусиянын экономикалык абалы начарлоону улантып жаткандыктан, 

Орусиядагы кыргызстандык мигранттар (алардын жарымынан көбү аялдар) аткезчиликке 

дуушар болушу мүмкүн, ал эми айрымдары Кыргыз Республикасына, биринчи кезекте 

өлкөнүн эң жакыр аймактарына кайтып келүүгө аргасыз болушу мүмкүн же башка 

өлкөлөрдөн жумуш табууга үндөп, алардын адам сатуу коркунучун жогорулатат. 

Пандемияга байланыштуу ишканалардын жана жумуш аянтчаларынын жабылышынан 

кийин Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын арасында кеңири жайылган 

жумушсуздук жана экономикалык кыйынчылык тапкан кирешесинин жана акча 

которууларынын олуттуу төмөндөшүнө алып келди, бул эмгек мигранттары жана алардын 

үй-бүлөлөрү Кыргыз Республикасындагы адам сатууга көбүрөөк дуушар болуп калды – 

рублдин наркынын өзгөрүшү жана Орусиядагы учурдагы экономикалык кризис бул 

кыйынчылыктарды күчөтүүнү улантты.  

 

Байкоочулар пандемия учурунда адамдарды сатуу синдикаттары тарабынан онлайн 

режиминде жалдоо каналдарын колдонуунун кескин көбөйгөндүгүн белгилешти. Эл 

аралык уюмдар веб-камералар аркылуу сексуалдык аракеттерди жасоого мажбурланган 

жабырлануучуларга тынчсыздануусун билдирди; веб-камера кызматкерлери кээде 

шантаждын, зордуктоонун жана доксингдин курмандыгы болуп калышат, бул аларды 

адам сатуу коркунучуна дуушар кылат. Адам сатуучулар кыргызстандык аялдарды жана 

кыздарды 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; Кыргыз Республикасынын 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 Кыргыз Республикасынын түштүк аймагынан 

өтүшөт, ал жакта алар сексуалдык жана эмгекке сатууга дуушар болушу мүмкүн. Кыргыз 

Республикасынын аймагындагы “Бир алкак – бир жол” демилгесинин колдоосу астында 

тоо-кен казып алуу жана курулуш объекттеринде иштеген Кытай жарандары мажбурлап 

иштетүүгө дуушар болушу мүмкүн. 

 

Кыргыз Республикасында кыргызстандык эркектер тарабынан “ала качуу” практикасы 

аялдарды жана кыздарды мажбурлап никеге туруу тобокелдигине алып келүү улантууда, 



 
 

 

 

 

 

бул кийин сексуалдык сатууга жана мажбурлап иштөөгө алып келиши мүмкүн. Кыргыз 

Республикасында аялдарга карата зомбулук фактылары кескин көбөйдү – бул сот 

адилеттигине жана кызматтарга жетүүгө тоскоолдуктар менен бирге – жана 

жабырлануучуларды кооптуу жумушка орношууга жана кабыл алууга түртүшү мүмкүн, 

андан кийин адам сатуучулар пайдалана алышат. 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; Бейөкмөт уюмдар пандемиядан 

кийинки 2021-жылдагы экономикалык шарттар начар болгондуктан, айыл чарбасында 

иштеген балдардын саны көбөйгөнүн белгилешти. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 

адам сатуу коркунучуна дуушар болушу жогору. Кыргызстандыктар баңги затын 

аткезчилик жол менен алып өтүүгө аргасыз болгонун Орусияда жүрүп жаткан кыргыз 

өкмөтү жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын маалыматы боюнча ачыктаган. Кыргыз 

Республикасынын ЛГБТКИ+ жамааттарынын айрым мүчөлөрү адам сатууга көбүрөөк 

дуушар болушу мүмкүн. Кеңири жайылган социалдык стигма жана кылмыштар жөнүндө 

билдирүүгө аракет кылган ЛГБТКИ+ адамдарга карата милициянын ырайымсыздыгы 

тууралуу билдирүүлөр да ЛГБТКИ+ адам сатуунун курмандыктарын сот адилеттигине 

жетүүдөн баш тартышы мүмкүн.  

 

Эл аралык уюмдар жана бейөкмөт уюмдар Сирияга, Иракка жана Ооганстанга 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 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, 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 кулчулук же эмгек кулчулугуна сатууга алып келет. 


