
 
 
 
 

IWPR НАРЫНДА ЖАНА КАРАКОЛДО ЖУРНАЛИСТТЕР ЖАГА УКУК 
КОРГООЧУЛАР ҮЧҮН КОММУНИКАЦИЯ БОЮНЧА ТРЕНИНГДЕРДИ ӨТКӨРДҮ 

БИШКЕК, 17-март 2015-ж.  

Кыргызстандагы согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча Институттун Өкүлчүлүгү 
Нарын жана Ысык-Көл облустарындагы журналисттер жана укук коргоочулар, бейөкмөт 
уюмдар үчүн «БӨУнун жана ЖМКнын аракеттешүүсү: адам укуктары боюнча курч 
маселелерди талкуулоодогу натыйжалуу стратегияларды иштеп чыгуу» деген эки күндүк 
тренинг өткөрдү.  

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 зарыл 
экендигин билишти.  

Теориядан бөлөк, журналисттер жана укук коргоочулар практика жүзүндө иш алып 
барышты. ЖМКнын кызматкерлери укугу бузулгандардан интервью алганды үйрөнүштү, ал 
эми укук коргоочулар жана алардын кызматын пайдалануучулар - өзүнүн башынан өткөн 
окуяны айтып бергенди жана башка маалыматтарды пайдаланууну билүү көндүмдөрүн 
өздөштүрүштү. Мунун баары укук коргоочу органдары тарабынан реалдуу кыйноонун 
курмандыгынын катышуусу менен ишке ашырылды.  

Мындай сабактар бир жагынан массалык маалымат каражаттары үчүн 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 
жашоочулардын көңүлүн бурдурганга мүмкүнчүлүк алат.  

«Нарын облусунда жашоочулардын кызыкчылыктарын коргоп жана кырдаалга көз салган 
укук коргоочулардын жана журналисттердин саны анча деле көп эмес, - дейт Нарын ш. 
келген юрист Гүлбарчын Намазбекова. – Ошондуктан биз биримдиктүү болуп, чогуу, 
ийиндеш иштегенибиз оң. IWPR бул тренинги биздин күчүбүздүн биригиши жана эки жакка 
тең пайдалуу кызматташуубузга жакшы мүмкүнчүлүк түзүүдө». 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 



 

Тренингдин Ысык-Көлдүк катышуучулары Караколдогу окутуунун ар түрдүү, жыш 
мазмундуулугуна карабай, мындай, коммуникацияны түзүү боюнча тренингде алгачкы жолу 
катышкандыгын белгилеп кетишти.   

«Биз бул жерде көптөгөн уюмдар бар экендигин билебиз, бирок алар эмне менен 
алектенишет – баарына белгисиз. Укук коргоочулар активдүү жана пайдалуу иштерди жасап 
келе жаткандыр, бирок аны менен катар аны калктын калың катмары менен бийликке 
жеткире билүү зарыл. Мына ушул жагынан караганда IWPR бейөкмөт уюмдар менен 
ЖМКнын ортосундагы туруктуу жана узак мөөнөттүү байланышты түзүп бергенге абдан 
пайдалуу», - деп, белгилей кетти өз сөзүндө Ысык-Көл облусунун аялдар жамааттарынын 
Ассоциациясынын  төрайымы Айнаш Намазова. 

Эки күн аралыгында өткөн тренингде 40 адам катышкан: нарын жана Ысык-Көл 
облустарынан 20 журналист жана 20 укук коргоочу жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү.  

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

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

«Катышуучулардын мындай бир нече тренингдеринде окуусунан кийин ар кандай курч, 
талаш-тартыштуу көйгөйлөр боюнча өзүлөрүнүн 
биргелешкен журналисттик иштерин берет деп 
күтүүдөбүз, - деди тренингдин максаттары 
жөнүндө КР IWPR Өкүлчүлүгүнүн координатору 
КР Айгерим Усунова. – Мындай кызматташуудан 
репортерлор да, укук коргоочулар да, айрыкча – 
окурмандар да утушта болушат.  

Корреспонденттер БӨУнун өкүлдөрүнө 
журналисттер менен туура байланышуунун 
жолдорун көрсөтүшөт,  ал эми укук коргоочулар 

кеңештери менен репортерлор үчүн теманы тереңден ачып бергенге көмөктөшөт, анын 
натыйжасында карапайым калктын катмарынан жана мамлекеттик структуранын 
кызматкерлеринен турган окурмандарга кызыктуу, пайдалуу маалыматтык продуктту 
жасаганга жардамдашат».  

IWPR эки күндүк тренинги Нарында 10-11-мартта жана 13-14-мартта Караколдо өттү.  

Ушул эле, журналисттер менен укук коргоочуларга арналган тренинг Баткен облусунда, 17-
18-мартта өткөрүлөт.  

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

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.    
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 

 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
 
Правительством 
Норвегии 

 
 

Представительство Европейского Союза в 
Кыргызской Республике  

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

 
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 



 iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net   
http://www.iwpr.net   
http://www.cabar.asia     
 
 
 
 

 

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 
 

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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