
 
 
 
 

 

IWPR ОШ ЖАНА ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЛАРЫНДА ЖУРНАЛИСТТЕР 
ЖАНА УКУК КОРГООЧУЛАР ҮЧҮН ТРЕНИНГ ӨТКӨРДҮ  

 

БИШКЕК, 25 феврал 2015-ж.  

Кыргызстандагы Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча Институттун өкүлчүлүгү (IWPR) Ош 
жана Жалал-Абад шаарларындагы журналисттер жана укук коргоочулар, бейөкмөт уюмдарынын 
кызматкерлерине «Бейөкмөт уюмдардын  жана ЖМКнын аракеттешүүсү: адам укуктары боюнча 
курч маселелерди талкуулоодогу натыйжалуу стратегияларды иштеп чыгуу» деген аталыштагы эки 
күндүк тренинг өткөрдү.  

Европа Биримдиги жана Норвегия Өкмөтү тарабынан каржыланган бул тренингдер «Демократиялык 
реформаларды жайылтуу үчүн журналистикалык иликтөө практикасын калыптандыруу: укук 
коргоочу уюмдардын өкүлдөрүнүн, мамлекеттик институттардын жана ЖМКнын ортосундагы 
аракеттешүүнү жөнгө салуу » долбоорунун алкагында өткөрүлдү». 

Окутуу маалында катышуучулар адам укугу деген эмне жана анын катардагы жарандар менен кандай 
байланышы бар, кандай мыйзамдар аны сактоого кепил болот жана адам укуктарынын бузулушуна 
кантип күрөшкөн оң, бул проблемага бийликтин жана коомчулуктун  көңүлүн кантип бурдуруу 
зарыл экендигин билишти.  

Теориядан бөлөк, журналисттер жана укук коргоочулар практика жүзүндө натыйжалуу 
коммуникациянын усулдарын өздөштүрүштү. Бул бир жагынан жалпы маалымат каражаттарына 
оригиналдуу, актуалдуу жана курч темалардан кабардар болууга, экинчи жагынан – аларды 

чагылдыруу аркылуу укук коргоочу жамааттын адам 
укуктарынын бузулушуна, ар кандай талаштуу 
маселелерди чечкенге  мамлекеттик органдарынын 
жана жергиликтүү жашоочулардын көңүлүн 
бурдурганга мүмкүнчүлүк алышат.   

«ЖМК жана укук коргоочулардын эки тарапка тең 
пайдалуу кызматташуусу эки жактын ишине 
шарапатын тийгизип, акырында Кыргызстандын 
жарандарынын укугун сактоонун деңгээлинин 
жогорулашына түрткү берет», - деп эсептейт  
IWPRдын Борбор Азиядагы регионалдык директору 
Абахон Султоназаров. 

Тренер катары белгилүү укук коргоочулар жана өзүнүн кесибинин мыкты адистери, «Кылым Шамы» 
КФ жетексчиси Азиза Абдирасулова  жана «Voice of Freedom» укук коргоо порталынын башчысы 
Абдумомун Мамараимов. 
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Катышуучулар окутуунун практикага багытталгандыгын белгилешип, алынган билимдер темаларды 
иштеп жатканда, материалдын үстүндө иштеп жатканда, пресс-релиздерди жана укук коргоого 
тийиштүү кейстерди жазууда пайдаланаарын белгилеп кетишти.  

«Тренинг мага адам укуктары боюнча темаларды жазуу юриспруденция, этика жана психология 
тармагындагы  көптөгөн билимдерге ээ болуш керектигин түшүнгөнгө жардам берди. Маалыматка 
абдан этият, так мамиле кылуу зарыл, факттарды жана деталдарды кайра-кайра текшериш керек, мен 
да өзүмдүн ишимде ушуну аткарам», - дейт  Ош шаарында катышкан журналист Сахира Назарова. 

Эки күндүк тренингдер 16-17-февралда. Жалал-Абадда,  20-21-февралда Ошто өттү. 

Журналисттер жана укук коргоочулардын натыйжалуу аракеттешүүсү боюнча уюштурулган эмки 
окутуулар: Бишкек шаарында 6-7 мартта, (ошондой эле Талас шаарынын өкүлдөрү чакырылат), 
Нарын шаарында 10-11-мартта, Каракол шаарында 13-14 мартта, Баткен шаарында 17-18 мартта 
өткөрүлөт. 

Тренингге  катышуу үчүн резюмени жана семинарга катышуу үчүн негиздеме катты (100-150 сүйлөм) 
meerim@iwpr.net деген дарекке 2-мартка чейин жөнөтүшү керек.   

Кененирээк маалымат алуу үчүн сиздер +996 (312) 313097 кайрыла аласыздар.  

Уюм жөнүндө: Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча Институту (IWPR) – дүйнө жүзү 
боюнча кризистик региондогу кырдаалдарды чагылдыруу жана жергиликтүү ЖМКларды колдоо 
менен алектенген британиялык коммерциялык эмес медиа-уюм.   Кыргызстанда IWPR  1999-жылдан 
бери иштеп жатат. 

 
 
 
 
 

Проект реализуется 
Институтом по 
освещению войны и мира  
 
Представительство IWPR в КР 
Кыргызская Республика 
г. Бишкек 720001 
ул. Киевская 114/2 - 1 
Тел: +(996 312) 313 411 
Факс: +(996 312) 312 955 
 iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net   
http://www.iwpr.net   
http://www.cabar.asia     
 
 
 
 

 

 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
 
Правительством 
Норвегии 
 

 
Представительство Европейского Союза в Кыргызской 
Республике  

Бульвар Эркиндик 21, Бизнес центр "Орион", 5й этаж, 
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика 

Телефон: +996 312 26 10 00 
факс: +996 312 26 10 07 

Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu  
 
Website:http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan 
Facebook: http://www.facebook.com/eudelkg 
 

 
Европейский Союз включает в 
себя 28 государств-членов, 
объединивших передовые 
достижения, ресурсы и судьбы 
своих народов. На протяжении 
60 лет совместными усилиями им 
удалось создать зону 
стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив 
при этом культурное 
многообразие, личные свободы и 
атмосферу терпимости. 
Европейский Союз неуклонно 
стремится передавать и 
приобщать к своим достижениям 
и ценностям страны и народы, 
находящиеся за его пределами. 
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