
Seçip alnyşyň göwrümi

3596 
öý hojalyklar

Synyň geçirilen ýeri Jogap berenleriň gatnaşyk derejesi 
we häsiýetnamalary

ýurduň bäş welaýaty (Ahal, Balkan, 
Daşoguz, Lebap, Mary) we Aşgabat 

şäheri 

nikada/gatnaşyklarda durýan ýa-da 
duran 18-59 ýaş aralygyndaky aýallar 

(Jogap beren aýallaryň paýy: 99,1% -ini 
düzdi.)

Nikada ýa-da gatnaşykda durýan ýa-da duran 18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň arasynda adamsy / 
ýoldaşy tarapyndan zorlugyň dürli görnüşleriniň ýaýraňlygy, göterim

Ömrüniň dowamynda Häzirki (soňky 12 aýyň dowamynda )

Fiziki 
zorluk

Jynsy esasly
 zorluk

Psihologiki 
zorluk

11.4%

3%

2.7%

0.9%

10.6%

3.4%

Ykdysady 
zorluk

13.3%

Syna 
girmedi

Aýallar babatda edilýän zorluklar, şeýle hem aýallaryň we 
çagalaryň saglygy baradaky maglumatlaryň ýygnalmagy 
we seljerilmegi, döwlet syýasatynyň işlenip düzülmegine 
we durmuşa geçirilmegine goldaw bermek, bu meseläni 
ylmy barlaglaryň esasynda düýpli öwrenmegi 
höweslendirmek we bu mesele barada jemgyýetçiligiň 
habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin zerurdyr. Mundan 
başga-da, bu seljerme Aýallar babatda kemsidilmeleriň 
ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa 
laýyklykda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň 
ýerine ýetirilmegi we Durnukly ösüş maksatlarynyň 
wezipeleri boýunça milli gün tertibiniň çäginde ösüşe 
monitoring etmek üçin möhümdir.

TÜRKMENISTANDA 
AÝALLARYŇ SAGLYGY
WE MAŞGALADAKY ÝAGDAÝY
Milli seçip alma esasly synyň netijeleri barada hasabat 

Aýallar babatda zorluk bu medeni, geografiki, dini, 
durmuş we ykdysady çäkleri bolmadyk bütindünýä 
meselesidir. Aýallar babatda fiziki, psihologiki, jynsy 

esasly we ykdysady zorluk hemme ýerde bardyr. Aýallar 
babatda zorlugyň köp görnüşleriniň we ýüze 
çykmalarynyň adam hukuklarynyň we esasy azatlyklaryň 
bozulmagy bilen baglydygy hemmelere mälimdir.
 
“Türkmenistanda aýallaryň saglygy we maşgaladaky 
ýagdaýy” atly seçip alma esasly syny Türkmenistanyň 
gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin ilkinji 
Milli Hereketleriň Meýilnamasynyň wezipeleriniň ýerine 
ýetirilişiniň çäginde 2020-nji ýylda geçirildi. 

A

ZORLUGYŇ DÜRLI GÖRNÜŞLERINIŇ ÝAÝRAŇLYK DEREJESI 

Türkmenistanda aýallaryň 12%-iniň durmuşynyň haýsy hem 
bolsa bir wagtynda adamsy ýa-da ýoldaşy (häzirki ýa-da öňki) 
tarapyndan fiziki we/ýa-da jynsy esasly zorluga sezewar 
bolandygyny syn görkezýär.

12%
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maşgala agzasy (köplenç jynsy ýoldaşy) tarapyndan edilen, şeýle hereketiň nirede 
edilendigine garamazdan, aýalyň abadançylygyna, fiziki ýa-da psihologiki 
saglygyna, erkinligine ýa-da ösmek hukugyna ýaramaz täsir edýän islendik hereket. 

Maşgala 
zorlugy

(bu seçip alma esasly synda adamsy / ýoldaşy bilen deň) - häzirki we öňki 
gatnaşyklary boýunça ýoldaşy, hasaba alnan maşgala gatnaşyklarynyň (raýat 
ýagdaýyny hasaba alyş bölümlerinde) we hasaba alynmadyk gatnaşyklarynyň çäginde.

Ýakyn 
ýoldaşy

şikes ýetirmek, zyýan bermek ýa-da janyna kast etmek niýeti (ýa-da mümkinçiligi) 
bilen fiziki güýjüň bilkastlaýyn ulanylmagydyr.

Jynsy ýoldaşy 
tarapyndan fiziki zorluk

bir adamyň beýleki adamy jyns gatnaşyklaryna gatnaşmaga mejbur etmek 
üçin güýç ýa-da psihologiki basyş ulanýan hereketi. Dürli ýagdaýlarda bolup 
biler, şol sanda maşgala gatnaşyklarynda, duşuşyklarda, mekdepde ýa-da işde 
gatnaşyklarda we maşgalada. Kesgitleme jyns esasly azar bermegi öz içine 
almaýar (harassment).

Jynsy ýoldaşy tarapyndan 
jyns esasly zorluk 

(jynsy taýdan zorlamak) 

bu aýalyň öz–özüne baha bermegine, şahsyýetine ýa-da şahsyýetiniň 
ösmegine zyýan berýän islendik hereketdir. Munuň ýaly hereketlere mysal 
hökmünde kemsitmek, göwnüne degmek, haýbat atmak bolup biler.

Jynsy ýoldaşy  
tarapyndan psihologiki 

zorluk

bir maşgala agzasynyň başga bir maşgala agzasynyň ýaşaýyş, iýmit, egin-eşik 
we beýleki emläk ýa-da serişdeleri bilkastlaýyn mahrum etmegi. Şeýle hem, 
saglygy goraýyş hyzmatlaryndan peýdalanmagy ýa-da işe ýerleşmegini 
kontrol etmek ýa-da çäklendirmek.

Ykdysady
 zorluk

“aýal-gyzlara fiziki, jynsy ýa-da psihologiki zyýan ýa-da azap ýetirýän ýa-da ýetirip 
biljek jynsy esasda amala aşyrylan zorlugyň islendik görnüşi, şol sanda şeýle 
zorluklary etmek haýbatlary, jemgyýetçilik ýa-da şahsy durmuşda mejbur etmek 
ýa-da esassyz erkinlikden mahrum etmek hereketleri".

Aýallar babatda 
zorluk 

Soňky 12 aýyň dowamynda adamsy / ýoldaşy tarapyndan fiziki, jynsy esasly we / 
ýa-da psihologiki zorluga sezewar bolan, haçanam bolsa bir wagt, nikada / 
gatnaşykda duran 18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň paýy 5.4% boldy. 

5.2.1

aýallaryň köpüsi (64%) fiziki zorlugyň agyr görnüşleri 
barada habar berdiler.

Adamsy / ýoldaşy tarapyndan zorlugy başdan geçiren 
aýallaryň arasynda her bäşinjisi (21,6%) göwreli wagtynda 
zorluga sezewar bolan. Şol bir wagtyň özünde, her onunjy 
aýal (9,6%) adamsynyň / ýoldaşynyň onuň garnyna 
urandygyny ýa-da dependigini habar berdiler.

Psihologiki zorluk köplenç "gorkuzmak" (7.7%) we "dil 
ýetirmek" (7.1%) ýaly hereketler arkaly ýüze çykýar. 
18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň 2.4% -i (15 ýaşy 
dolandan soň) islendik adam (adamsyndan / ýoldaşyndan 
başga) tarapyndan fiziki zorluga sezewar boldy. Şol bir 
wagtyň özünde, maşgala agzalary tarapyndan 
(adamsyndan / ýoldaşyndan başga) fiziki zorluga sezewar 
edilen aýallaryň paýy 1.9%, we maşgala agzalary 
bolmadyk adamlar tarapyndan fiziki zorluga sezewar 
edilen aýallaryň paýy 0.5% boldy.

Jogap berenler tarapyndan doldurylan anonim 
sowalnamalaryň netijelerine görä, aýallaryň 1.6% -i 
çagalykda (15 ýaşa çenli) jynsy esasly zorluga sezewar 
edilipdir.

Şol bir wagtyň özünde fiziki zorlugyň ýaýraňlyk derejesi 
3%, jynsy esasly zorlugyň ýaýraňlyk derejesi – 0.9%, 
psihologiki zorlugyň ýaýraňlyk derejesi bolsa- 3.4% boldy.
Haçanam bolsa bir wagt nikada / gatnaşykda duran 18-59 
ýaş aralygyndaky aýallaryň her altynjysy (16.1%) haýsydyr 
bir fiziki, jynsy esasly ýa-da psihologiki zorlugy başdan 
geçirdi, aýallaryň 2% -i ömrüniň dowamynda adamsy / 
ýoldaşy tarapyndan zorlugyň üç görnüşini hem başdan 
geçirdi.

18 ýaşdan soň nikalaşan / gatnaşyga giren aýallara 
garanyňda (10%), 18 ýaşa ýetmän nikalaşan / gatnaşyga 
giren aýallar adamsy tarapyndan fiziki zorluk barada has 
köp habar berdiler (24.7%).

Umuman, adamsy / ýoldaşy tarapyndan fiziki we jynsy 
esasly zorluklar hereketler bir gezeklik däl-de, 
gaýtalanýandyr. Fiziki zorlugy başdan geçiren aýallaryň 
diňe 24%-i we jynsy esasly zorlugy başdan geçiren 
aýallaryň 21% -i munuň bir gezek bolandygyny habar 
berdiler.

Adamsy / ýoldaşy tarapyndan fiziki zorluga sezewar bolar 
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SEBIT DEREJESINDÄKI 
TAPAWUTLAR 

Welaýatlar boýunça häzirki ýa-da öňki adamsy / ýoldaşy tarapyndan fiziki zorluga sezewar bolan 
18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň göterim paýy
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Ömrüniň dowamynda Häzirki (soňky 12 aýyň dowamynda)

Aşgabat 
şäheri 

Ahal 
welaýaty 

Balkan 
welaýaty 

Daşoguz 
welaýaty 

Lebap 
welaýaty 

Mary 
welaýaty 

Welaýatlar boýunça häzirki ýa-da öňki adamsy / ýoldaşy tarapyndan psihologiki zorluga sezewar edilen 
18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň göterim paýy
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Aşgabat 
şäheri 

Ahal 
welaýaty 

Balkan 
welaýaty 

Daşoguz 
welaýaty 

Lebap 
welaýaty 

Mary 
welaýaty 

Ömrüniň dowamynda Häzirki (soňky 12 aýyň dowamynda)

ZORLUGYŇ AÝALLARYŇ SAGLYGYNA WE ÇAGALARYŇ ABADANÇYLYGYNA EDÝÄN TÄSIRI
Aýal adamsy / ýoldaşy tarapyndan fiziki we / ýa-da jynsy 
esasly zorluga sezewar edilen maşgalalarda çagalar 
köplenç gije gorkunç düýş görmek, gije peşewini saklap 
bilmezlik, ile goşulmazlyk/utanjaňlyk, gaharjaňlyk ýaly 
kynçylyklardan has köp jebir çekýärler.

Syndan görnüşi ýaly, aýalyň durmuşynda zorluk 
tejribesiniň bolmagy reproduktiw saglygy bilen bagly 
ýaramaz netijeleriň we anyk saglyk meseleleriň ýokary 
derejede ýaýraňlygy bilen deňeşdirilýär. Adamsy / ýoldaşy 
tarapyndan fiziki we / ýa-da jynsy esasly zorluga sezewar 
bolan aýallaryň arasynda 33.5% -i göwresindäki çagasyny 
aýyrtdy, 26% -ň göwresindäki çaga düşdi we 6.3% -i öli 
çaga dogurdy. 

ADAMSY / ÝOLDAŞY TARAPYNDAN ZORLUGYŇ ÖŇÜNI ALMAK ÜÇIN STRATEGIÝALAR 
18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň diňe 11.9%, degişli 
edaralara we guramalara ýüz tutmak karara geldiler. Olar 
esasan polisiýa gullugyna (9.8%), seýrek ýagdaýda 
kazyýete (5.9%), lukmançylyk edaralaryna (3.8%) we ýerli 
ýaşululara (3.2%) ýüz tutupdyrlar.

Syndan görnüşi ýaly, aýallar degişli edaralara we 
guramalara kömek üçin ýagdaý iň soňky nokadyna 
baranda ýüz tutýarlar: sorag-jogaba gatnaşanlaryň 
aglaba bölegi (80.1%) “beýle ýagdaýa çydap bilmändikleri 
üçin”  ýüz tutupdyrlar.

Maşgala zorlugyny başdan geçiren aýallaryň köpüsi 
köplenç bu barada hiç kime aýtmaýarlar. Aýallaryň diňe 
36.8%-i öz tejribeleri barada birine gürrüň berendiklerini 
aýtdylar. Jogap berenler köplenç adamsy / ýoldaşy 
tarapyndan zorluk barada öz ene-atalaryna (23.8%), has 
seýrek gezekler adamsynyň maşgalasyna (13.1%), 
maşgalasynyň beýleki agzalaryna (11.1%) habar 
berendikleri barada aýtdylar.

Haçan-da bolsa nikada/gatnaşykda duran we jyns 
gatnaşygyndaky adam tarapyndan zorluga sezewar bolan 
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Aşgabat 
şäheri 

Ahal 
welaýaty 

Balkan 
welaýaty 

Daşoguz 
welaýaty 

Lebap 
welaýaty 

Mary 
welaýaty 

Welaýatlar boýunça häzirki ýa-da öňki adamsy / ýoldaşy tarapyndan jynsy esasly zorluga 
sezewar bolan 18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň göterim paýy
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Häzirki (öňki) äri / ýoldaşy tarapyndan kontrol ediji hereketleriň dürli görnüşlerini başdan geçiren 
18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň göterim paýy 
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Hemme zenanlar

Fiziki we/ýa-da jynsy esasly zorluk tejribesi bolan zenanlar 

Fiziki we/ýa-da jynsy esasly zorluk tejribesi ýok zenanlar 

Rugsatsyz öýden çykmagyna 
rugsat bermeýär (rugsat bermeýärdi)

Öýünden daşarda oňa işlemäge / okamaga 
rugsat bermeýär (rugsat bermeýärdi)

Wepalylygyna köplenç şübhelenýär 
(şübhelenýärdi)

Garyndaşlary bilen görüşmegine päsgel 
bermäge synanyşýar (synanyşdy)

Joralary bilen görüşmegine päsgel 
bermäge synanyşýar (synanyşdy)

Ömrüniň dowamynda Häzirki (soňky 12 aýyň dowamynda)

Aşgabat 
şäheri 

Ahal 
welaýaty 

Balkan 
welaýaty 

Daşoguz 
welaýaty 

Lebap 
welaýaty 

Mary 
welaýaty 

Welaýatlar boýunça ömrüniň dowamynda häzirki adamsy / ýoldaşy tarapyndan ykdysady zorluga 
sezewar edilen 18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň göterim paýy

12.8%

5%
9.2%

16.3%
14.1% 13.9%
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Welaýatlar boýunça häzirki ýa-da öňki adamsy / ýoldaşy durmuşynyň dowamynda kontrol eden 
18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň göterim paýy

37.1%34% 32.8% 47.5% 48.6% 37.3%

Ýeriň görnüşi boýunça, ömrüniň dowamynda häzirki ýa-da öňki adamsy / ýoldaşy tarapyndan 
zorluga sezewar bolan 18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň göterim paýy

Ýaş toparlary boýunça ömrüniň dowamynda häzirki ýa-da öňki adamsy / ýoldaşy tarapyndan zorluga 
sezewar bolan 18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň göterim paýy

Şäher 
ilatly ýerler

Oba ýer

Fiziki 
zorluk

Psihologiki
zorluk

Jynsy esasly 
zorluk

10.7% 11.4% 2.9%

12% 12.5% 2.4%

Fiziki zorluk Psihologiki zorluk Jynsy esasly zorluk

18-29 ýaş 30-39 ýaş 40-49 ýaş 50-59 ýaş

8.1%
6.4%
2.5%

12.9%
12.3%

3.6%

15.1%
13.3%

3%

11.1%
11.3%

1.9%

Aşgabat 
şäheri 

Ahal 
welaýaty 

Balkan 
welaýaty 

Daşoguz 
welaýaty 

Lebap 
welaýaty 

Mary 
welaýaty 

05



Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet 
komiteti, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, we Birleşen Milletler 
Guramasynyň Ilat gaznasy (ÝUNFPA), 2021. Türkmenistanda aýallaryň saglygy we maşgaladaky 
ýagdaýy. Milli seçip alma esasly synyň netijeleri barada hasabat. Aşgabat, Türkmenistan.

Hasabaty şu ýerde okap bilersiňiz: 
https://turkmenistan.unfpa.org/en/publications/health-and-status-woman-family-turkmenistan

1kanunçylygy kämilleşdirmek

2aýallara garşy zorlugyň pidalaryny goldamak we goramak boýunça utgaşdyrylan 
hyzmatlar ulgamyny döretmek

3aýallara garşy zorlugyň we gender diskriminasiýasynyň ähli görnüşleriniň öňüni almak 
boýunça çäreler 

4maşgalada we onuň daşynda gender zorlugynyň ýygylygy, ýaýraňlygy we häsiýetnamalary 
barada maglumatlary ýygnamaly we seljermeli.

HÖDÜRNAMALAR 

görkezýär. Meseläniň toplumlaýyn tebigatyny göz 
öňünde tutup, hereketleriň dört esasy komponent 
boýunça çäreleri öz içine almagy zerurdyr: 

Synyň netijeleri aýallara garşy maşgala 
zorlugynyň we zorlugyň beýleki görnüşleriniň 
öňüni almak boýunça hereketleriň Ýol 
kartasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny 

S
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