
Аялдарга жана балдарга 

карата зомбулук жана 
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берүү уюмдарынын  
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 COVID-19 жайылуусу аялдарга жана 
балдарга карата зомбулук коркунучун 
кандайча жогорулатуусу мүмкүн? 
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•  Кандай гана мүнөздөгү болбосун  өзгөчө кырдаалдардын шарттарында, анын 
ичинде согуш, социалдык карама-каршылыктар, экономикалык кризистер, 
эпидемия учурундагы аялдарга карата зомбулуктун көрсөткүчтөрү, эрежеге 
ылайык өсөт. 

 

• Аялдарга карата зомбулуктун көп орун алуучу формасы  интимдик өнөктөшү 
тарабынан жасалган зомбулук болуп эсептелет, өзгөчө кырдаалдар учурунда 
аялдардын мындай зомбулукка кабылуу  коркунучу жогорулоодо. 

 

• Ушундай жогору деӊгээлдеги коркунучка   жалпы эле  өзгөчө көӊүл бурууга 
алына туруучу катмар болуп эсептелген балдар, улгайган аялдар, майыптыгы 
бар аялдар дагы кабылышууда. 

 

 



 COVID-19 аялдарга жана балдарга карата 

зомбулук коркунучун кантип жогорулатышы мүмкүн 

  

 КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН 
ЖЕТКИЛИКСИЗДИГИ 

  

ЧЕТТЕТҮҮ 

  

КОШУМЧА СТРЕСС 

 .  

ЭКОНОМИКАЛЫК 
ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН БУЗУЛУШУ 

Эпидемия учурунда аялдарга үйдөгү 

негизги жүктөр жүктөлөт. Мектептердин 

жабылышы дагы бул жүктү оорлотот 

жана кошумча стрессти пайда кылат.  

Кадимки экономикалык 

ишмердүүлүктүн бузулушу жана 

жашоо үчүн каражаттарды алуу 

үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн тар боло 

баштоосу, кирешенин төмөндөөсү 

Зомбулук коркунучу стресс, 

социалдык четтетүү, коргоо жана 

кызмат көрсөтүү механизмдеринин 

жеткиликсиздиги шартында 

жогорулоосу мүмкүн 

Адамдарга социалдык аралыкты 

сактоо жана үйдө болуу режимин 

сактоону сунуштаганда интимдик 

өнөктөшү тарабынан зомбулук 

жасоо коркунучу жогорулайт 



 Үй-бүлөлүк зомбулук окуялары 
боюнча милицияга кайрылуу 65% өстү 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Кыргызстанда 2020-жылдын январь-март айларында милиция органдары тарабынан үй-бүлөлүк 
зомбулук фактылары боюнча 2319 кайрылуу катталган, бул 2019-жылдын ушул учуруна 
салыштырганда 65% көп (1404 факты). 

 

 

1404 
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январь-март 2019-ж. январь-март 2020-ж. 



2019-2020-жылдары аймактар боюнча 
катталган үй-бүлөлүк зомбулук 
окуяларынын саны ар бир ай боюнча  
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 2020-жылы 2019-жылга салыштырганда үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча  өсүү Чүй жана 
Ысык-Көл облустарында көп катталган (2,4 эсе), ошондой эле Талас облусунда (2,2 эсеге) жана 
Бишкекте (1,9 эсеге). 



2020-жлдын 6 айы ичинде 
катталган 
•  Балдарга карата сексуалдык мүнөздөгү 22 кылмыш катталган: 

• зордуктоо - 5  

• сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери - 2 

• сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге  мажбурлоо - 1  

• он алты жашка чыга элек жаран менен сексуалдык мүнөздөгү  

   аракеттер - 9  

• ыплас аракеттер - 5 

 

Булак: КРнын ИИМи 



2020-жылдын 6 айынын ичиндеги 
балдар арасындагы суицид 

39 
51 

2019-ж. 6 айы 2020-ж.6 айы 

 2020-жылы 2019-жылдагы ушул учурга 
салыштырганда балдар арасындагы суициддер 30% 
көбөйгөн 
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2020 -жылдын 6 айынын ичиндеги балдар 
арасындагы суицид жынысы боюнча  

Булак: КРнын ИИМи 



2020-жылдын 6 айынын ичинде 

•  159 бала дайынсыз жоголгондор катары катталган 

 

• алардын ичинен 122 балага карата издөө иштери токтотулган 

• 37 балага карата издөө иштери улантылууда 

 

 

 

Булак: КРнын ИИМи 



«111» ишеним телефонуна кайрылуу 
• 2020-жылдын 8 айынын ичинде 96 733 телефондук кайрылуулар келип түшкөн 

(же болбосо суткасына 396 телефон чалуу) 

• Кайрылуулардын 27,8%  — абоненттер консультация берүүнү же аларга жардам көрсөтүүнү 
суранышкан (тамак-аш, каржылык жардамдар, дарылар, психолог, юрист жана логопед таап берүү) 

• Кайрылуулардын 23,4 %  ата-энелер менен балдардын ортосундагы түшүнбөстүктөрдөн улам, онлайн 
сабактардан улам, балдардын үйдөн качып кетүүсү, баланын агрессивдүү жүрүм-турумуна байланыштуу 
кайрылышкан, 

• абоненттердин 10,0 %  аларга социалдык жардамдарды көрсөтүү боюнча  кайрылышкан   

• Психологиялык жабыркоолор боюнча 293 абонент кайрылышкан же 7,2%, алардын 178 балдар болгон. 

• Үй-бүлөлүк мамилелер  жана карама-каршылыктар, балдарга карата зомбулук боюнча 200 абонент 
чалышкан 

• 172 абонент же 4,2% балдардын үстүнөн зомбулук жана ырайымсыз мамиле жөнүндө билдиришкен 

• 1,5 %  ата-энелер, чоӊ апалар тарабынан балдарга карата этибарсыз мамиле жасалгандыгы жөнүндө 
билдиришкен 

• 14 абонент же 0,3 % суицид боюнча чалышкан 
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 COVID-19 менен күрөшүүнүн 
жүрүшүндө зомбулук менен күрөшүү 
үчүн эмне кылууга болот? 

• Билим берүү уюмдары COVID-19 эпидемиясы менен күрөшүү 
боюнча өздөрүнүн пландарынын алкагында зомбулукка кабылган 
балдарга жана аялдарга жардам көрсөтүүнүн механизмдерин 
караштыруулары керек 

• Тобокелчиликтүү (зомбулук болуу коркунучу бар) балдарга жана 
үй-бүлөлөргө өзгөчө көӊүл буруу 

• Тобокелчиликтүү (зомбулук болуу коркунучу бар) балдарды жана 
үй-бүлөлөрдү аныктоо боюнча, мыйзамдык кепилдиктер, 
жардам берүү кызматтары жөнүндө  алдын алуу иштерин 
жүргүзүү 

 



Обзор раздаточных материалов  
для проведения информационные мероприятий по 
профилактике сексуального насилия в отношении 

несовершеннолетних 



Практическое пособие 
для инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД Кыргызской Республики, 

социальных педагогов и психологов школ по профилактике сексуального насилия 
в отношении несовершеннолетних 

 



Руководство 
по проведению собраний со школьниками 8-11 классов и их родителями 

в рамках проекта «Многосекторальный подход в предотвращении сексуального 
насилия в отношении женщин и девочек» 



Информационный урок для девочек  



Информационный урок для родителей  



Видеоролик для девочек 

 



Видеоролик для девочек 

 



Видеоролик для родителей 

 



Комикс для девочек 



Листовки для девочек 



Листовки для родителей 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
размещены: 

Наименование Адрес размещения 

Комикс для девочек  https://crdp.asia/devochki-davajte-govorit-ob-etom/   

Листовка для девочек «Как защитить себя от насилия» https://crdp.asia/kak-ya-zashhitit-ot-sebya-ot-nasiliya/   

Листовка для родителей «Разговаривайте с детьми, учите правилам безопасности» https://crdp.asia/roditeli-govorite-s-devochkami-ob-etom/  

Видеоролик для школьниц «Что такое домогательство» гос.яз. https://www.youtube.com/watch?v=6yY2Mm-PZmc  

офиц.яз. https://www.youtube.com/watch?v=Nk21Pv6aI5A 

Видеоролик для школьниц «5 Правил для безопасности девочек»  государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=Pb5a8R8SjGY  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=mvh74hK_FK8  

Видеоролик для родителей №1 «Родители, наблюдайте, слушайте, помогайте Вашим 
детям! »  

государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=Pb5a8R8SjGY  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=ybtkGUAlKM0  

Видеоролик для родителей №2 «Родители, наблюдайте, слушайте, помогайте Вашим 

детям!» 

государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=K9IAq-g_lNU  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=_Rh6wPiCP0I  

Информационный урок для школьниц 8- 11 классов (20 минут) «По профилактике 

насилия в отношение несовершеннолетних». 

государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=9iTEYm3HFeY&t=21s  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=-A9yZvCChio  

Информационный урок для родителей школьниц  8- 11 классов (20 минут) «По 

профилактике насилия в отношение несовершеннолетних». 

государственном языке https://www.youtube.com/watch?v=8NT_tCAMdjk&t=43s  

официальном языке https://www.youtube.com/watch?v=_WKbtGHDNBE  

Практическое пособие для ИДН, социальных педагогов и психологов по 

профилактике сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.  

https://crdp.asia/prakticheskoe-posobie-2/   
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 Көӊүл бурганыӊыздар 
үчүн чоӊ рахмат! 

09.01.2021 


