
 
 
 
 

 

IWPR КЫРГЫЗСТАНДЫН БАРДЫК АЙМАГЫНДАГЫ 
ЖУРНАЛИСТТЕРИ ЖАНА УКУК КОРГООЧУЛАРЫ ҮЧҮН  

КОММУНИКАЦИЯ БОЮНЧА ТРЕНИНГ ӨТКӨРДҮ 

БИШКЕК, 23  март 2015-ж.  

Кыргызстандагы согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча Институттун Өкүлчүлүгү (IWPR) 
Кыргызстандын Ош, Жалал-Абад, Баткен, ошондой эле Нарын, Каракол жана Бишкек (Чүй жана 
Талас облустарынын катышуучулары да) шаарларынын журналисттери жана укук коргоочулары, 
бейөкмөт уюмдары үчүн «БӨУнун жана ЖМКнын аракеттешүүсү: адам укуктары боюнча курч 
маселелерди талкуулоодогу натыйжалуу стратегияларды иштеп чыгуу» деген эки күндүк 
тренингдерди өткөрдү.  

Окутууга 120 ЖМКнын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышкан, ар бир иш-чара 20 адамдын 
катышуусунда өткөрүлгөн.  

Тренинг Европа Союзу жана 
Норвегия Өкмөтүнүн 
финансылоосундагы 
«Демократиялык реформаларды 
жайылтуу үчүн журналистикалык 
иликтөөнүн практикасын 
калыптандыруу: укук коргоочу 
уюмдардын өкүлдөрүнүн, 
мамлекеттик институттардын жана 
ЖМКнын ортосундагы 
аракеттешүүнү жөнгө салуу» 
долбоорунун алкагында өткөрүлдү. 

Окутуу учурунда катышуучулар адам укугу деген эмне жана анын катардагы жарандар менен кандай 
байланышы бар, кандай мыйзамдар аны сактоого кепил боло алат жана адам укуктарынын 
бузулушуна кантип күрөшүү зарыл, бийликтин жана коомчулуктун  көңүлүн бул көйгөйгө кантип 
бурдуруу керек экендигин билишти.  

Теориядан бөлөк, журналисттер жана укук 
коргоочулар практика жүзүндө иш алып барышты. 
ЖМКнын кызматкерлери адам укугу 
бузулгандардан интервью алганды үйрөнүштү, ал 
эми укук коргоочулар жана алардын кызматын 
пайдалануучулар - өзүнүн башынан өткөн окуяны 
айтып берүүнү жана башка керектүү 
маалыматтарды пайдаланууну билүү көндүмдөрүн 
өздөштүрүштү.  

Мындай сабактар бир жагынан массалык маалымат 
каражаттарына өзгөчө, актуалдуу жана курч темалардын чордонунда болууга мүмкүнчүлүк берсе, 
экинчи жагынан – андай көйгөйлөрдү чагылдыруу укук коргоочу коомчулук адам укугунун 
бузулууларына, ар кандай талаш-тартыш маселелерге мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү 
органдардын жашоочуларынын көңүлүн бурдурганга мүмкүнчүлүк берет.  

ПРЕСС РЕЛИЗ 



 

 

Бул иш-чарага көптөгөн республикалык жана облустук маанидеги жаңылыктар редакцияларынын 
кызматкерлери катышты, атап кетсек: “Азаттык” радиосу, АКИпресс, «Турмуш», CA-news.org, 
«Вечерний Бишкек» гезитинин редакциясы, Баткен ТБ ж.б. 

Укук коргоочулардан катышкандар: Акыйкатчы Институтунун, Кыйноого каршы коалициясынын, 
«Адам жана укук» КФ, « Восток-Запад СПИД Фонду», «Инсан-Лейлек», Фергана өрөөнүнүн 
юристтери, ЮНЕСКО, Ага-Хан фонду ж.б. 

«Адам жана укук» укук коргоочу борборунун жетекчиси Эльмира Арапова укук коргоочулар менен 
журналисттердин ортосундагы аракеттешүүнүн усулдары практика жүзүндө түшүндүрүлгөн 
тренингге биринчи жолу катышып жаткандыгын белгилеп кетти.   

«Өкүнүчтүүсү, эки жактан тең [СМИ и укук коргоочу БӨУ] аракеттешүүнүн туруктуу байланышы 
жок, байланыш болсо биз бири-бирибиз менен тыгыз иштешип, көп пайда алып келмек элек, - деди  
Эльмира Арапова. – Мына эми биз журналисттер менен байланыш түзөбүз, алар менен тыгыз 
иштешебиз, себеби биз аларсыз коомчулукка жана бийликке биздин тармактагы маселелер менен 
көйгөйлөрдү жеткире 
албайбыз».  

Катышуучулар окутуунун 
күнүмдүк пайдаланууга 
багытталгандыгын 
белгилешип, алынган 
билимдер темаларды иштеп 
чыгууда, материалдарды 
даярдоодо, пресс-
релиздерди, жана укук 
коргоого тийиштүү 
кейстерди жазууда 
пайдаланышаарын 
белгилеп кетишти.  

«Тренинг мага адам укуктарына тийиштүү темада юриспруденция, этика жана психология 
тармагындагы көптөгөн билимдерди талап кылаарын түшүндүрдү. Маалыматка абдан этият, так, 
тыкыр мамиле кылуу керек, факттарды жана анын майда-чүйдөлөрүн да кайра-кайра текшерүү зарыл 
экен, мен эми өз ишимде мына ушуларды жетекчиликке алам», - деп, ою менен бөлүштү Ош 
шаарынан Сахира Назарова.  

Сабактардын тренери катары өз кесибин мыкты билген адистер жана белгилүү укук коргоочулар: 
«Кылым Шамы» КФ жетекчиси Азиза Абдирасулова  жана «Voice of Freedom» жетекчиси 
Абдумомун Мамараимов болду. 

«Кыргызстанда бир топ активдүү ЖМКлар жана укук коргоочу уюмдар иштешет, алардын 
ишмердиги бири-бири менен айкалыша кетет, бирок алардын ортосунда туруктуу байланыш жок. Биз 
журналисттер менен укук коргоочулардын бири-бири менен ийиндешип, жардамдашып турсуун 
каалайбыз, бул алардын ишмердигине жардам берет, анан да негизгиси – алардын ишинин 
жыйынтыгына таасир этет», - деп айтып берди КР IWPR Өкүлчүлүгүнөн тренингдин координатору 
Айгерим Усонова.  

Журналисттер жана укук коргоочулар, бейөкмөт уюмдар үчүн «БӨУнун жана ЖМКнын 
аракеттешүүсү: адам укуктары боюнча курч маселелерди талкуулоодогу натыйжалуу стратегияларды 
иштеп чыгуу» деген тренингдердин сериясы Кыргызстандын алты шаар-облустарынын борборунда, 
2015-жылдын февраль жана март айларында өткөрдү.  

Учурда тренингдин катышуучулары түрдүү ЖМКларда: ТБ, радио, гезит жана онлайн порталдарда, 
чыгарыла турган материалдардын үстүндө иштешүүдө.  

IWPRдын эмки, апрель айына белгиленген тренингдери журналистикадагы адам укуктарынын эл 
аралык стандарттарына багышталат. Жакынкы аралыкта Өкүлчүлүктүн кызматкерлери ал окутуунун 
кошумча деталдары боюнча толук маалымат берет.  

 

 



 

IWPR кийинки иш-чаралары жөнүндө маалыматтан кабардар болуш үчүн www.cabar.asia,  сайтына, 
Фэйсбуктун (https://www.facebook.com/pages/IWPR-Kyrgyzstan/273161242879600?ref=hl)  кирип, 
твиттерде (https://twitter.com/iwprkg) кошулуңуз.  

Кошумча маалымат алуу үчүн IWPR Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгүнүн программалык 
менеджери Мээрим Шамудиновага же координатору Айгерим Усоновага: +996 (312) 313097 (+106), 
meerim@iwpr.net , aigerim@iwpr.net кайрылыңыздар. 

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

 
 
 
 

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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