
ЖМК өкүлдөрүн Пресс-конференцияга чакыруу

Кыргызстандагы жакырчылык маселеси: БУУнун өзгөчө жакырчылык жана адам
укуктары боюнча атайын баяндамачысы Кыргызстандын Өкмөтүнө отчеттун

жыйынтыгы  менен бөлүшөт.

3-июнь, 2022-жыл - Бишкек убактысы боюнча 11:30-12:15  (07:30, Борбордук Европа
убактысы боюнча) 

Пресс-конференциянын темасы:  2022-жылдын 3-июнунда  саат  11:30  да  (Бишкек
убактысы боюнча) БУУнун өзгөчө жакырчылык жана адам укуктары боюнча атайын
баяндамачысы Оливье Де Шуттер мырза Кыргызстандын Өкмөтүнө өзүнүн ишинин
алгачкы жыйынтыктарын сунуштайт, (миссиянын мөөнөтү 23-майдан 3-июнга чейин).

Брифинг 45 мүнөткө созулары күтүлүүдө.

Андыктан  сиздерди  биздин  пресс-конференцияга  катышууга  чын  жүрөктөн
чакырабыз,  пресс-конференциядан  кийин  жеке  интервьюда катышуу
мүмкүнчүлүгү бар. 

 Өткөрүү орду: АКИpress борбору

Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чыңгыз Айтматов проспектиси 299/5,

Тел: +996 554 202 945

Кантип катталып, жана жеке интервьюга  катышуу өтүнүчүн кантип жасаса 
болот:

Журналисттер  жеке өзү катышууга чакырылат, эгер катышууну кааласаңыз, Оксана
Жукова менен электрондук почта аркылуу байланышыңыз:   oksana  .  zhukova  @  un  .  org  , же
телефон аркылуу +996 772 520 075

Пресс-конференция ошондой эле  бул шилтеме аркылуу түз эфирде көрсөтүлөт. 

 Колдонулуучу  тилдер:  англис/орус/кыргыз: синхрондуу  котормо  менен
катышуучулар конференц. залында жана YouTube каналыда камсыз кылынат. 

 Миссия  сапары жөнүндө:  23-майдан  3-июнга  чейин Атайын  баяндамачы улуттук
жана  жергиликтүү  деңгээлдеги  мамлекеттик  кызматкерлер,  ошондой  эле
жакырчылыкка кабылган жеке адамдар жана жамааттар жана эл аралык уюмдардын
өкүлдөрү, активисттер, илимпоздор, донорлор жана жарандык коом уюмдары менен
жолугушууларды  өткөрөт.  Миссиянын  соңунда  БУУнун  эксперти  өлкөдөгү
жакырчылык, теңсиздик жана социалдык четтетилген абалга баа берип, чечим кабыл
алуучуларга өз сунуштарын берет.

 ЖМК үчүн көрсөтмөлөр менен  бул жердеги шилтеме аркылуу таанышыңыз. 

 Жолугушуулардын болжолдуу графиги бул жерде кѳрсѳтүлгѳн.
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 БУУнун атайын баяндамачылары жөнүндө:  Оливье Де Шуттер 2020-жылдын май
айында өзгөчө жакырчылык жана адам укуктары боюнча Атайын баяндамачы катары
өз функцияларын аткара баштаган.  Атайын баяндамачы катары,  ал Адам укуктары
боюнча Кеңештин атайын жол-жоболор  деп аталган бир бөлүгү  болуп саналат.
Атайын жол-жоболор Адам укуктары боюнча Кеңеш тарабынан түзүлгөн фактыларды
аныктоо жана мониторинг жүргүзүү  боюнча көз карандысыз механизмдерди
билдирет.  Алар Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясына жана адам
укуктары Кеңешине отчет беришет.  Атайын баяндамачылар ыктыярдуу негизде
иштешет;  алар Бириккен Улуттар уюмунун  кызматкерлери болуп саналбайт жана
аткарган иштери үчүн айлык-акы алышпайт. Кандайдыр бир өкмөттөн же уюмдан көз
карандысыз жана жеке дарамети менен иш алып барышат.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн жана ЖМК-на байланыштуу суроолор менен Оксана
Жуковага (oksana.zhukova@un.org;  +996 772 520 075), Бакай Албановго

(bakai.albanov@un.org;  +996 770 775 512), Изабель Дельфорж (isabelle.delforge@s  rpoverty.org  ;
тел: +32498522163 кайрылыңыз.

Атайын баяндамачыларга байланыштуу маалыматтарды алуу үчүн төмөнкү веб-сайтты караңыз
www  .  srpoverty  .  org    жана Twitter-ги төмөнкү даректерге  @  DeSchutterO   жана @  srpoverty  

кайрылыңыз.
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