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Алғысөз

Жарғыға сəйкес ЮНЕСКО өзін «идеяларды ауызша жəне бейнелеу арқылы еркін тарату» үшін жұмысына
арнайды. Ұйымның соңғы онжылдықтардағы ақпарат құралдарын дамыту жəне баспасөз бостандығын
қорғау саласындағы күш-жігері оның еркін, тəуелсіз жəне плюралистік ақпарат құралдарын дамытудағы
берік бағытының дəлелі болып табылады.
Ақпарат құралдарын дамытуға баса назар аудару ақпарат құралдарында демократиялық процестерді
нығайту бойынша əлеуеттің болуымен түсіндіріледі, олар партиципаторлы, ашық жəне есеп беретін болып
табылады, сондай-ақ қоғамның барлық салаларын қамтиды. Фактілер еркін, тəуелсіз жəне плюралистік
медиа орта демократияны дамытудың маңызды элементі екенін көрсетеді. Сонымен қатар, егер қоғам
ақпаратты беру жəне бағалау құралдарымен қамтамасыз етілсе, оның азаматтары ақпараттандырылған
таңдау жасауға жəне өзекті проблемалар бойынша шешімдер қабылдауға қатысу дəрежесін арттыруға
арналған құралдарға ие болады.
Сондықтан ақпарат құралдарын дамытуға көмектесу даму стратегиясының ажырамас құрамдас бөлігі
болып табылады, дегенмен ақпарат құралдары əлі де кеңінен мойындауды жəне халықаралық көздерден
тиісті қаржыландыруды қажет етеді.
Дəл осы тұрғыдан алғанда, Халықаралық коммуникацияны дамыту бағдарламасының (ХКДБ) Үкіметаралық
кеңесі тəуелсіз жəне плюралистік ақпарат құралдарын нығайту мақсатында Виндхук декларациясында
(1991) жəне өңірлік семинарлар қабылдаған кейінгі декларацияларда (Алматы, Сантьяго, Сана жəне
София) баяндалған қағидаттарға негізделе отырып, сөз бостандығы, тəуелсіздік жəне плюрализм
өркендейтін медиа ортаның негізгі сипаттамаларын анықтау қажет деп шешті. Медиа экологияның барлық
негізгі аспектілерін қамтитын осы жан-жақты көрсеткіштер жиынтығы ақпарат құралдарын дамытуға
мүдделі барлық адамдарға, оның ішінде жергілікті деңгейде, осы ұлттық контекстегі коммуникация
құралдарының жағдайын бағалауға жəне даму бағдарламаларының əсер ету дəрежесін анықтауға
мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол ақпарат құралдарын дамытуға көмек көрсету барысында құнды
нұсқаулық болады.
Мен осы құжатты əзірлеуге əлемнің барлық өңірлерінің қатысқан көптеген сарапшылар мен ұйымдарға
алғысымды білдіремін. Ұлттық қайраткерлерге, саясаткерлерге, БҰҰ жүйесінің мекемелеріне жəне ақпарат
құралдарын дамыту жөніндегі ұйымдарға біздің даму жөніндегі жұмысымызды табысты, нəтижелерге
бағдарланған түрінде үйлестіруді қамтамасыз ету үшін осы көрсеткіштерді қабылдауды жəне оларды
барынша кеңінен пайдалануға ықпал етуді ұсынамын.

Абдул Вахид Хан, ЮНЕСКО-ның коммуникациялар жəне ақпарат жөніндегі Бас
директорының орынбасары
[v]

ХКДБ Үкіметаралық кеңесі
Төрағасының жолдауы

Ақпарат құралдарының дамуын бағалау жүйесін ұсынатын осы құжат бойынша жұмысты Халықаралық
коммуникацияны дамыту бағдарламасының (ХКДБ) Үкіметаралық кеңесі 2006 жылы 25-ші сессияда бастады.
Осы жұмыс барысында ақпарат құралдарын дамыту жөніндегі мекемелерді, кəсіби қауымдастықтарды,
университеттерді, үкіметаралық жəне үкіметтік емес ұйымдарды ұсынатын əртүрлі сарапшылармен көптеген
кеңестер өткізілді. Қатысушылардың ауқымды географиялық өкілдігін қамтамасыз етуге ерекше назар
аударылды, өйткені ХКДБ Кеңесі көрсеткіштерді əзірлеу кезінде əлемнің əртүрлі өңірлерінің көзқарастарын
ескеру маңызды деп санады. Консультациялар процесі 2007 жылы желтоқсанда ЮНЕСКО-ның штабпəтерінде өткен сарапшылар тобының кездесуімен аяқталды, онда осы құжат пысықталды.
Содан кейін бұл құжат ХКДБ Үкіметаралық кеңесіне 2008 жылы наурызда өткен 26-сессиясында ұсынылды
жəне бірауыздан мақұлданды. Кеңес ХКДБ Бюросына жəне ақпарат құралдарын дамыту саласында жұмыс
істейтін басқа да қатысушыларға ұлттық билік органдарымен бірге коммуникацияны дамыту стратегияларын
айқындау кезінде осы көрсеткіштерді қолдануды ұсыну туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар Кеңес
көрсеткіштерді БҰҰ жүйесінде ақпарат құралдарын дамыту жəне тиімді басқару саласындағы кең таралған
тəсілді анықтауға қосқан маңызды үлес ретінде сипаттады.
Мен мұнда ұсынылған бағалау жүйесі ақпарат құралдарын дамыту жөніндегі күш-жігерді жетілдіруге екі түрлі
жолмен үлес қосатынына сенімдімін: бірінші, белгілі бір елдегі медиа сектордың қажеттіліктерін жүйелі түрде
анықтау арқылы ақпарат құралдарын дамытуға берген көмекті жақсы бөлуге ықпал ететін өрлемелі сызық
бойынша; жəне ықпал ету дəрежесі мен қол жеткізілген нəтижелерді өлшеуді жеңілдететін төмендеу сызығы
бойынша. Алайда, бұл жүйе қандай жағдай болмасын, өз шарттарын қоюға арналмағанын түсіну керек.
Біз бүкіл əлемдегі коммуникация құралдарын дамыту саласындағы жұмысшылар осы бірегей диагностикалық
құрал ұсынған мүмкіндіктерді пайдаланады жəне ол еркін, тəуелсіз жəне плюралистік ақпарат құралдарын
құруға ұмтылатындардың барлығына нұсқаулық болады деп үміттенеміз.

Вальтер Фуст, Халықаралық коммуникацияны дамыту бағдарламасы (ХКДБ)
Үкіметаралық кеңесінің төрағасы
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Кіріспе

[1]

«Халықаралық жəне ұлттық деңгейлерде
ақпараттың еркін таралуына жəрдемдесу;
еркін пікір білдіру үшін қандай да бір
кедергілерсіз ақпараттың неғұрлым кең
жəне теңгерімді берілуіне жəрдемдесу;
дамушы елдердің коммуникация процесіне
қатысуын кеңейту үшін олардың
коммуникация саласындағы мүмкіндіктерін
нығайта алатын барлық құралдарды
дамыту»
ЮНЕСКО Бас Конференциясы қабылдаған 25C/104 қарары

[2]

Кіріспе

Ақпарат құралдары, демократия жəне даму

�

дауларды демократиялық жолмен шешуге ықпал
ететін

Сөз

бостандығы

Жалпыға

бірдей

адам

құқықтарының

əртүрлі

əлеуметтік

топтардың

өкілдері

арасында пікірталас ұйымдастырушы;

декларациясының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады
жəне саяси партиялар құру құқығы, сенім бостандығы,

�

қоғам өзін-өзі танитын жəне қоғамдастық сезімін

мемлекеттік тұлғалардың əрекеттеріне күмəн келтіру құқығы

қалыптастыратын

жəне т.б. сияқты демократиялық бостандықтарды қолдайтын

ғұрыптар мен дəстүрлерді түсінуге ықпал ететін

негіз ретінде қарастырылуы мүмкін.

құрал;

Сөз

бостандығы

құқығын

жүзеге

асыруда

ақпараттық

�

жəне

құндылықтарды,

əдет-

ұлттар ішіндегі жəне олардың арасындағы мəдениет
пен мəдени бірлікті білдіретін өткізгіш;

агенттіктер шешуші рөл атқарады, өйткені олар осы құқық
тиімді жүзеге асырылатын қоғамдық платформаны ұсынады.
Ақпарат құралдарын демократиялық талқылау алаңы ретінде

�

мемлекеттік өмірдің ашықтығына ықпал ететін жəне

ұсыну бірқатар өзара байланысты функцияларды қамтиды. Бұл

сыбайлас жемқорлық, қанағаттанарлықсыз басқару

тұрғыдан алғанда, «ақпарат құралдары» ұғымы жаңалықтар

жəне корпоративтік теріс

мен

анықтау арқылы билікке ие адамдарға қоғамның

қоғамдық

арналарын

ақпаратты

білдіреді.

қарастырылуы мүмкін:
�

азаматтар

жеткізетін

Ақпарат

барлық

құралдары

байланыс

пайдалану фактілерін

назарын аударатын биліктің қызметін бақылауды

келесідей

жүзеге асыратын құрал;

1

арасында

байланыс

орнатылатын

�

экономикалық тиімділікті арттыру құралы;

�

демократиялық процестің маңызды үйлестірушісі

ақпараттық-білім беру арнасы;
�

сюжеттерді,

идеяларды

жəне

жəне еркін əрі əділ сайлаудың кепілі;

хабарламаларды

тарату құралы;
�
�

арасындағы

«ақпараттың

құндылықтарды

құрметтейтін

толыққанды қорғаушы жəне əлеуметтік серіктес.

басшылар мен басқарылатын жəне бəсекелес жеке
ұйымдар

плюралистік

табиғи

асимметриясын» түзету құралы (Islam 2002:1);

Алайда кейде ақпарат құралдары қалыптасқан мүдделердің
билігін

нығайтуға

маргиналды

қызмет

дауыстарға

етеді,

сондай-ақ

толығымен

сыни

назар

жəне

аудармау

салдарынан əлеуметтік теңсіздікті ушықтырады. Ақпарат
құралдары тіпті, əлеуметтік жанжал мен қоғамның жік-жікке
бөлінуіне ықпал етуі мүмкін.
Осылайша, сөз бостандығы, адамды дұрыс басқару жəне
дамыту мəселелерімен айналысатындар үшін басты мəселе –
осы жан-жақты мақсаттарды жүзеге асыруға ықпал ететін
1. Төменде берілген тізім – бұл ақпарат құралдары мен
демократиялық даму туралы əртүрлі баяндамалардан алынған
анықтамалардың жиынтығы, оның ішінде Article 19 (күні жоқ)
(Артикль19); Islam( 2002) (Ислам); Global Forum for
Media Development ( (2006) (Жаһандық ақпарат құралдарын дамыту

осындай ақпараттық жүйе мен практиканы əзірлеу.

форумы); Norris and Zinnbauer (2002); UNESCO-CPHS
(2006).
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Бұл

міндет

əсіресе,

демократияларда

жаңа

өзекті

жəне

болып

қалпына

келтірілген

табылады,

олардың

Осы

талдау

нəтижесінде

мемлекеттің

сөз бостандығы,

плюрализммен жəне əртүрлілікпен сипатталатын медиа

ақпараттық жүйелері қысым көрсету, сыбайлас жемқорлық,

ортаны

соғыс немесе артта қалу нəтижесінде өзгерген немесе

жасалды, онда сөз бостандығын шектейтін заңдар біржақты

қатысу

қажеттілігі

туралы қорытынды

анықталған жəне демократия жағдайында қажетті шектеулерді

жойылған.

ғана
Тіпті,

таратуға

едəуір

орныққан

демократияларда

да

ақпарат

қамтиды,

қамтамасыз

сонымен

қатар

тең

"ойын

ережелерін"

ететін құқықтық нормаларды қамтиды.

Бұл

құралдарының рөлі қазіргі заманғы байланыс құралдарының

қоғамдық жəне қауымдық ақпарат құралдарына, сондай-ақ

көбірек бірігуінің нəтижесінде өзекті тақырып болып табылады.

жеке ақпарат құралдарына қатысты нормативтік реттеуді талап

Цифрлық

етеді.

коммуникациялық

электронды

желілерге

құрылғылардың болуы

қосылған

арзан

азаматтар үшін

сөз

бостандығы құқығын пайдалануға жаңа мүмкіндіктер береді.

Адами ресурстарға қосқан үлес əсіресе, ақпарат құралдары

Алайда бұл революцияның коммуникациялық құралдардағы

қызметкерлерінің, журналистердің де, басшылық құрамның

жетістігі – бір ел ішінде жəне елдер арасында біркелкі емес,

да кəсіби əлеуетін академиялық жəне кəсіби оқыту мен білім

сондықтан жаңа коммуникациялық платформалар босату үшін

беру,

де, басу үшін де пайдаланылуы мүмкін.

қалыптастыру кезінде маңызды.

сондай-ақ

кəсіби

қауымдастықтар

құру

арқылы

тиімді

Инфрақұрылымдық əлеует те шешуші болып табылады:

басқару мен адамның дамуын нығайту үшін қажет, бірақ

əртүрлі медиа ортаны тарату байланыс құралдарына, соның

жеткіліксіз құрал деп санайды. Олар бұл мақсаттарға екі шарт

ішінде хабар тарату құралдарына, электрмен жабдықтауға

орындалған кезде тиімді қол жеткізіледі деп болжайды:

жəне телефондар мен Интернетке қол жеткізуге қаражат

Көптеген

комментаторлар

тəуелсіз

журналистика

салуды талап етеді.
�

көпшілік коммуникация арналары еркін жəне тұрақты
мүдделерден тəуелсіз қоғамдарда; сонымен қатар,

Осы санаттардың ішінде қайшылықтар мен парадокстар болуы
мүмкін. Мысалы, төмен техникалық əлеует Малидегі сияқты оң

�

байланыс құралдарына қолжетімділік кең таралған

құқықтық жəне саяси жүйемен қатар өмір сүре алады (Norris

жерде.

and Zinnbauer 2002:12). Ал басқа елдерде байланыс құралдары
қолайсыз саяси жағдайда да барынша ашықтықты тудыруы

Бұл ақпарат құралдарының даму деңгейін өлшеуге арналған
кез

келген

əрекет

тəуелсіздік

пен

мүмкін.

қолжетімділік

параметрлерін қамтуы керек дегенді білдіреді. Бұл жерде

Сонымен ақпарат құралдарының адамның дамуына қатысуын

ақпарат құралдарының жұмысына шектеулердің болмауы ғана

кез келген талдау байланыс платформаларындағы жылдам

емес, сонымен қатар қоғамның барлық салаларындағы ақпарат

жəне ұзақ жүретін өзгерістер жағдайында да жүргізілуі керек

құралдарына,

(UNDP 2006:15-20 пайдалы резюмені қараңыз). Əлемнің кейбір

əсіресе,

анағұрлым

маргиналдыларға

қолжетімділік деңгейі маңызды, олар ақпарат алуы жəне

аймақтарында (Интернет,

талаптарын айтуы тиіс. Ақпарат құралдарына деген шектеулі

технологиялардың

қолжетімділік немесе оның болмауы кедейлік пен нашар

мүмкіндік береді, бірақ сонымен бірге ақпарат құралдарының

білімнің көрінісі болып табылады. Мұны тілді білмеу, гендер,

шектеулі саны жағдайында халықтың кең тобына даму туралы

жас, этникалық ерекшелік немесе қала мен ауыл арасындағы

ақпаратты тарату мүмкіндігінің фрагменттік жəне (ықтимал)

алшақтық арқылы түсіндіруге немесе ушықтыруға болады.

төмендеу проблемаларын тудырады.

SMS,

қарқынды

ұялы телефония) жаңа

өсуі

демократияландыруға

Ақпарат пен ақпараттық сауаттылықты тарату қажеттілігі де
бар.

Бағалау құралдарының сенімді болуы үшін

олар жаңа

коммуникациялық платформаларды, ақпараттық сектордың
динамикасы мен бейімделуін ескеруі керек.
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Осы құжат жайында

Оларда осы жұмыста ұсынылған көрсеткіштерді анықтайтын
қағидаттардың жан-жақты жиынтығы қамтылған.

Біріккен Ұлттар Ұйымы мекемелерінің жүйесінде коммуникация
құралдарын дамыту ісінде ЮНЕСКО-ның мандаты даусыз

Айта кететін жəйт, осы декларациялардың рухына сүйене

болып табылады. ЮНЕСКО жарғысында оған "идеяларды

отырып, ЮНЕСКО ақпарат құралдарын əрі қарай реттеуді

ауызша жəне бейнелеу арқылы еркін тарату" міндеті жүктелген.

қолдамайды, керісінше, тəуелсіз журналистика өркендейтін кез

Байланыс

жылы

келген мүмкін жағдайларға баса назар аударуға шақырады.

қабылданған] Ұйымның алдына коммуникация жəне ақпарат

Журналистерді репортаж жасау шеберлігіне үйретудің маңызы

саласында мынадай міндеттер қойылды: «Халықаралық жəне

зор, бірақ журналистер өздерінің кəсіби əлеуетін іске асыра

ұлттық деңгейлерде ақпараттың еркін таралуына жəрдемдесу;

алмаса, оның еркін ашылуына ықпал ететін қолайлы ортада

еркін пікір білдіру үшін қандай да бір кедергілерсіз ақпаратты

жұмыс істемесе, нəтижеге қол жеткізілмейді.

саласындағы

жаңа

стратегияда

[1989

неғұрлым кең жəне теңгерімді беруге жəрдемдесу; дамушы
елдердің коммуникация процесіне қатысуын кеңейту үшін

Осы құжат елдің ақпарат құралдарының дамуын талдауға

олардың коммуникация саласындағы мүмкіндіктерін нығайта

арналған көрсеткіштердің бес негізгі санатын ұсынады. Əр

алатын

Халықаралық

санатқа бірқатар элементтер кіреді, олар өз кезегінде, бірқатар

коммуникацияны дамыту бағдарламасының (ХКДБ) мақсатына

ауқымды көрсеткіштерді қамтиды. Жұмыста көрсеткіштерді

«ақпарат пен білімге жалпыға бірдей қол жеткізуді нығайту

Тексеру тəсілдері жəне дереккөздер көрсетілген.

барлық

құралдарды

дамыту».

жəне оларды дамушы елдер мен өтпелі кезең елдерінің
электронды жəне баспа ақпарат құралдары саласындағы
əлеуетін арттыру арқылы тарату жолымен орнықты дамуға,
демократияға жəне тиімді басқаруға жəрдемдесу» кіреді.2

Айта кету керек, көрсеткіштер көп жылдық талдау жүргізуге
арналмаған жəне əртүрлі елдер бойынша салыстырмалы
талдау

жүргізу

тəсілдерін

ұсынбайды;

олар

ақпарат

құралдарының

жай-күйін

Бұл құжат ХКДБ қызметінің басым бағыттарына сəйкес

коммуникация

құралдарын

коммуникация құралдарының даму көрсеткіштерін анықтау

тиімділігін өлшейтін мүдделі тұлғаларға көмектесу

үшін дайындалды:

əзірленген

талдамалы

көрсеткіштер өсиет
�

сөз

бостандығы

мен

ақпарат

құралдарының

бағалаумен айналысатын жəне
дамыту

құрал

бағдарламаларының

болып

табылады.

емес, диагностикалық

үшін
Бұл

құрал болып

табылады жəне қандай да бір жағдайды мəжбүрлеу емес,
коммуникацияны дамыту бағдарламаларын жүзеге асыруға

плюрализміне жəрдемдесу;

көмектесу үшін ғана ойластырылған.
�

қоғамдық ақпарат құралдарының дамуы;

�

адами ресурстарды дамыту (ақпарат құралдарында

оны тікелей қолданушылар - журналистер мен ақпараттық

кəсіби əлеуетті арттыру жəне институттық əлеуетті

ұйымдар, сондай-ақ жергілікті деңгейде ақпарат құралдарын

құру).

нығайту саласында жұмыс істейтін азаматтар тобы тексеріп,

Сонымен бұл құжаттың «жанды» құжат екенін түсіндіру керек,

қолдану барысында бейімдейді.
Бұл құжат Ұйымның бас конференцияларында мақұлданған
ЮНЕСКО-ның Тəуелсіз жəне плюралистік ақпарат құралдарын
дамытуға көмектесу туралы бес декларациясының (Виндхук
декларациясы, өңірлік (Алматы, София, Сантьяго, Сана3)
семинарларда

қабылданған

декларациялар

аясында

əзірленді.

3. (http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001091/109197eo.pdf), 1989 - 1995
жж. қабылданған коммуникация саласындағы негізгі мəтіндер
қамтылған ЮНЕСКО жарияланымының данасы бар. София
декларациясы: http://unesdoc.unesco.org/
2. ЮНЕСКО-ның 2003 ж. қазанда 32-ші Бас конференцияда қабылдаған 32

images/0010/001095/109559eo.pdf. Сана декларациясының түпкілікті

C/75 қарары, сайтта қолжетімді: http://portal.

нұсқасы мына сайтта қолжетімді: http://portal.unesco.org/ci/en/ ev.php-

unesco.org/ci/en/files/20810/11351773301ipdc_statutes_

URL_ID=1622&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201. html

amendments_en.pdf/ipdc_statutes_amendments_en.pdf
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Берілген деректер уақыт өте келе өзгереді жəне олардың
беріктігі олардың сенімділік деңгейіне əсер етеді. Бірнеше
жылға

Арнайы əдіснама

ескірген

деректерді

пайдалануға

қатысты,

атап

айтқанда, байланыс ортасының динамикалық сипатын ескере
отырып, ақылға қонымды шешім қабылдау қажет. Сондай-ақ
маңызды, бірақ өлшеу қиын болуы мүмкін, тексерудің берік
тəсілдері бар көрсеткіштерді бейсаналы түрде таңдау қаупі

Бұл

құжат

əртүрлі

əдіснамалар

қолданылған

ақпарат

бар.

құралдарының даму деңгейін өлшеу бойынша қолда бар
бастамаларды бұрынғы талдауға негізделген4. Бұл құжат

Осы

"құралдар жиынтығын" ұсына отырып, қандай да бір бекітілген

көрсеткіштерді

əдіснамалық

арқасында

қарамастан, əрдайым сапалы немесе субъективті бағалауға

көрсеткіштерді ұлттық контексттің ерекшеліктеріне бейімдеуге

негізделеді. Ақпарат құралдарын кез келген кешенді бағалау

болады.

осындай жағдайға тап болатыны сөзсіз, бұл осы құжатта

тəсілді

ұсынбайды,

соның

көрсеткіштердің

көпшілігі

мүмкіндігінше

сандық,

өлшенетін

деген

ұмтылысқа

табуға

көрсетілген көрсеткіштер жүйесінде де танылады. Сонымен
Ақпарат құралдарының даму көрсеткіштерін таңдау кезінде

қатар субъективті немесе сапалы көрсеткіштердің ашық болуы
жəне олардың қалай алынғанын немесе əзірленгенін сипаттау

кейбір сипаттамалық аспектілер ескерілді, олар:

маңызды.
�

мүмкіндігінше цифрлық көрсеткіштерді пайдалану

�

өлшеу деректері өз сапасы бойынша айтарлықтай

Гендерлік аспектіні жəне халықтың кедей
сенімді болатын көрсеткіштерді таңдау, бұл тиісті
сенімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді

топтарының мүдделерін көрсететін
көрсеткіштер
БҰҰДБ-ның

�

ақпаратқа

деген

құқықты

дамыту

жөніндегі

халықтың гендерлік немесе басқа сипаттамалары

бағдарламалардың ықпалын өлшеуге арналған басылымында

бойынша көрсеткіштердің бөлінуі

(«Guide to Measuring the Impact of Right to Information
Programmes») гендерлік аспектіні жəне халықтың ең кедей

� көрсеткіштердің бөлінуі, бұл ретте олар бір уақытта
тек бір негізгі мəселені қамтиды

топтарының

мүдделерін

көрсеткіштердің

болу

ұсынылған (UNDP
� өлшеу деректерін жинауға жұмсалатын қаражат
шығыны мен

көрсететін

құқығына

қатысты

ақпараттық
негізгі

ойлар

2006:11-12). Бұл нұсқаулықта мыналар

белгіленген:

уақытқа байланысты практикалық

сəттерді есепке алу.

�

ерлер мен əйелдердің заң алдындағы ресми теңдігі
нақты теңсіздікті жасыруы мүмкін

Алайда бұл жерде жаһандық деңгейде белгілі бір деректердің
жоқтығы туралы ескерту қажет. Сондықтан осы құжаттың біреуі

�

дəстүрлі түрде анықталған азаматтық құқықтарға

ғана диагностикалық құрал ретінде сипатталған тəсілді қолдану

бейімделген ақпараттық жүйелер əйелдерді, əсіресе

үшін

əйелдердің қоғамдық салаға қолжетімділігі шектеулі

қажетті

бүкіл

ақпаратты

бере

алмайды.

Осыған

байланысты ұсынылған көрсеткіштерді өлшеу үшін қажетті

қоғамдарда шектеуі мүмкін

деректерді анықтау бойынша əрі қарай жұмыс істеу қажеттілігі
бар. Ұлттық деректердің сенімді көздерін анықтау кезінде басқа

�

əйелдердің дауыстары мониторинг жəне бағалау

салаларда, мысалы, Денсаулық сақтау саласында, сондай-ақ

жүйесіне

АИТВ мониторингі бойынша шолғыншы эпидемиологиялық

шоғырлануы тиіс

қадағалау

орталықтарында

жəне

т.

б.

бар

оның

дамуының

басынан

тəжірибені

пайдалану пайдалы болар еді.

�

халықтың кедей топтарының мүдделерін көрсететін
көрсеткіштерді

құру

кезінде

де

пайымдаулар басшылыққа алынады:

4. UNESCO (2007), Defining Indicators of Media Development Background Paper, (ЮНЕСКО (2007), Ақпарат құралдарының даму
көреткіштерін анықтау – анықтамалық жарияланым)
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http://portal.unesco.org/ci/en/files/24288/11743196661media_
development_indicators_background_paper.pdf/media_
development_indicators_background_paper.pdf

бастап

осыған

ұқсас

� кедейлердің, атап айтқанда, коммуникациялық жүйелер жұмыс
істемейтін жəне сауатсыздық деңгейі жоғары ауылдық
жерлерде ақпаратқа қалай қол жеткізетініне баса назар
аудару қажет.
Бұл пайымдаулар ақпарат құралдарының даму көрсеткіштерін
анықтау бойынша кез келген бастама үшін пайдалы болуы
мүмкін. Мысалы, газеттер мен басқа да ақпараттық баспа
құралдарының
сауатсыздығы

қолжетімділігі
бар

ауылдық

халықтың

кең

таралған

жерлердің

демократиялық

дамуында рөл атқармауы мүмкін.
Гендерлік теңсіздікті түйсіну ақпарат құралдарына иелік етуге
де қатысты болуы мүмкін5. Кейбір бастамалардың арқасында
гендерлік мəселелер мен экономикалық теңсіздікті түйсіну АКТ
саласына пайдалы болды6.

5. ЮНЕСКО Камбоджадағы Əйелдердің көпшілік коммуникациялар
орталығы сияқты əйелдердің иелігінде жəне басқаруында
болатын қауымдық радиостанциялар құру идеясын таратуға
ықпал етеді (www.wmc-cambodia.org).
6. ОАР орналасқан ҮЕҰ bridges.org гендерлік аспекті мен халықтың ең кедей
топтарының

мүддесін

ескере

отырып

қолданыстағы

құралдарын бағалайды (қараң. www.bridges.org).

бағалау
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Ұсынылатын көрсеткіш санаттары

Бұл бөлімде əрі қарай толығырақ қарастырылатын көрсеткіш

�

санаттарының тізімі берілген.

Əр көрсеткіш үшін тексерудің əртүрлі тексеру
тəсілдері ұсынылады

Көрсеткіштердің санаттарын таңдау ақпарат құралдарының

�

Əр санатта халықаралық дереккөздердің сілтемесі

қоғамның тиімді басқарылуына жəне демократиялық дамуына,

бар; бұл көрсеткіш толық емес, бірақ қолжетімді

сондай-ақ оның артықшылықтарын пайдалануға қалай ықпал

онлайн жəне офлайн көздерге бағыттарды ұсынады.

ететіні туралы қазіргі пікірлермен анықталды.

Дереккөздерде ұлттық деңгейде немесе осы құжатта
көрсетілген

Айта кету керек,

ұсынылған жүйе жеке медиа ұйымы

мəліметтерді

толықтыру

үшін

пайдаланылатын басқа тілдерде қолжетімді барлық

деңгейінде емес, ұлттық деңгейде ақпарат құралдарының

ықтимал мəліметтер қамтылмайды

дамуын бағалауға арналған7.
Бұл құрылымды ақпарат құралының қажетті дамуы туралы
Аспаптық тəсілге сəйкес, бұл бөлімде тиісті қажеттіліктерге

постулаттан

басталып,

байланысты

жетістіктерге

қаншалықты

жеке

санаттарды

таңдауға

болатын

осы
сəйкес

постулаттың

нақты

келетіндігін

арнайы

көрсеткіштердің жалпы тізімі берілген. Тізім директивалық

тəсілдермен тексеруге дейінгі терең зерттеу процесі ретінде

емес, керісінше ол белгілі бір ұлттық контексте ақпарат

қарастыруға болады.

құралдарын

дамыту

бойынша

əртүрлі

бастамалардың

қажеттіліктеріне бейімделетін ұйымдасқан жүйені ұсынады.

Ақпарат құралдарын дамыту көрсеткіштерінің бес негізгі
санаты:

�

Құжаттың мазмұны ақпарат құралдарын дамыту
көрсеткіштерінің бес негізгі санатына бөлінген

�

1-САНАТ: Сөз бостандығына, плюрализмге жəне
ақпарат

құралдарының

əртүрлілігіне

ықпал

�

Əр санат бірқатар сұрақтарға бөлінеді

�

Белгілі бір категорияға арналған əр бөлімде оның

халықаралық практика стандарттарына негізделген

қысқаша

жəне азаматтық қоғамның қатысуымен дамитын

ететін құқықтық жүйе: сөз бостандығын қорғайтын
жəне

мазмұны

жəне

қозғалған

негізгі

мəселелер берілген
�

əр санат үшін негізгі көрсеткіштер ұсынылған (бас

ақпарат

еркіндігіне

ықпал

ететін,

озық

құқықтық жəне нормативтік жүйенің болуы.
�

2-САНАТ:

Плюрализм

жəне

ақпарат

құрал-

əріптермен жəне түспен белгіленген); олар мəнін

дарының əртүрлілігі, тең «ойын ережелері» жəне

көрсететін қосалқы көрсеткіштерге бөлінеді

олардың иесі туралы ашық ақпарат: мемлекет
ақпарат құралдары секторының дамуына белсенді
түрде ықпал етеді, бұл олардың бір қолда орынсыз
шоғырлануына жол бермейді жəне плюрализмді,
меншік иесі туралы ақпараттың жəне мемлекеттік,
жеке

жəне

қауымдық

ақпарат

құралдары

мазмұнының ашықтығын қамтамасыз етеді.

7. ISAS теле жəне радио арқылы хабар тарату жəне баспасөз стандарттары
жеке медиа ұйымдарды əлеуметтік дамуға қосқан үлестерін жақсарту
жəне олардың жетістіктерін ашық жəне өлшенетін ету үшін əдіснамамен
қамтамасыз етеді.

[9]

� 3-САНАТ:

ақпарат

демократиялық

құралдары

талқылауға

арналған

платформа ретінде: ақпарат құралдары
өзін-өзі

реттеу

мамандығын

жəне

журналист

құрметтеудің

басым

атмосферасында əрекет етеді, халықтың
маргиналды

топтарын

қоғамның

қоса

барлық

алғанда,

топтарының

көзқарастары мен мүдделерінің əртүрлілігін
көрсетеді жəне ұсынады. Онда ақпараттық
жəне медиасауаттылықтың жоғары деңгейі
байқалады.
� 4-САНАТ:
сөз

Кəсіби əлеуетті арттыру жəне

бостандығын,

плюрализм

мен

əртүрлілікті нығайтатын институттарды
қолдау:

ақпарат

қызметкерлері

өз

құралдарының

мансабының

барлық

кезеңдерінде кəсіби жəне академиялық оқу
мүмкіндігіне ие; медиа секторды кəсіби
қауымдастықтар

мен

азаматтық

қоғам

ұйымдары бақылайды жəне қолдайды.
�

5-САНАТ: Тəуелсіз жəне плюралистік
ақпарат құралдарын қолдауға арналған
инфрақұрылымның тиісті мүмкіндіктері:
медиа

сектор

топтарын

халықтың

қоса

маргиналды

алғанда,

қоғамдық

қолжетімділіктің жоғары немесе көтеріліп
келе жатқан деңгейімен жəне жергілікті
контекстке сəйкес келетін жаңалықтар мен
ақпаратты

жинау

технологиясын

тиімді

жəне

тарату

пайдаланумен

сипатталады.
Бұл талдаудың ажырамас бөлігі – медиа ортаның тұтас
бейнесін жасау үшін таңдалған санаттар жиынтықта
қарастырылады. Санаттардың ешқайсысы екіншісіне
қарағанда маңызды емес, сондықтан құжаттың жұмыс
алғышарттары олардың əрқайсысы маңызды екендігіне
негізделді.

Жалпы

алынған

көрсеткіштер

қалаулы

көріністі білдіреді, ал оларға негізделген талдау жанжақты медиалық экологиялық картаны жасауға мүмкіндік
береді
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1

Сөз бостандығы,

плюрализм жəне
ақпарат

құралдарының

əртүрлілігіне əсер

ететін құқықтық жүйе
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НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

A

ЗАҢНАМАЛЫҚ-САЯСИ ОРТА

1.1 Сөз бостандығына заңмен кепілдік
беріледі жəне ол тəжірибеде сақталады
1.2 Ақпарат алу құқығына заңмен кепілдік
беріледі жəне ол тəжірибеде сақталады
1.3 Редакциялық тəуелсіздікке заңмен кепілдік
беріледі жəне ол тəжірибеде сақталады
1.4 Журналистердің өздерінің ақпарат
көздерін қорғау құқығына заңмен
кепілдік беріледі жəне ол тəжірибеде
сақталады
1.5 Қоғамдық ұйымдар мен азаматтық
қоғам ұйымдары (АҚҰ) ақпарат
құралдарына қатысты мемлекет
саясатын қалыптастыруға қатысады
B

ХАБАР ТАРАТУДЫҢ
НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ

1.6 Нормативтік-құқықтық жүйелердің
тəуелсіздігіне заңмен кепілдік
беріледі жəне ол іс жүзінде
сақталады
1.7 Нормативтік-құқықтық жүйе ақпарат
құралдарының плюрализмін
жəне сөз бен ақпарат
бостандығын қамтамасыз ету
үшін жұмыс істейді
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C ДИФФАМАЦИЯ ТУРАЛЫ ЗАҢДАР ЖƏНЕ
ЖУРНАЛИСТЕРГЕ САЛЫНАТЫН
БАСҚА ДА ҚҰҚЫҚТЫҚ ШЕКТЕУЛЕР
1.8 Мемлекет ақпарат құралдарына
негізсіз құқықтық шектеулер
салмайды
1.9 Диффамация туралы заңдар азаматтардың
беделін қорғауға қажетті біржақты
шектеулер қояды
1.10 Сөз бостандығының басқа да шектеулері
олар ұлттық қауіпсіздік, жек көретін тілді
қолдану, жеке өмірге қол сұғу, сот
шешімдерін орындамау немесе əдепсіз
мінез-құлық арқылы түсіндіріле ме деген
мəселе заңнамада нақты жəне анық
белгіленген, демократиялық қоғамға
қажет болғандықтан заңды болып
табылады жəне халықаралық құқыққа
сəйкес келеді
D

ц ен зура

1.11 Ақпарат құралдары заң бойынша жəне
тəжірибеде алдын ала бақыланбайды
1.12 Мемлекет қауіпті немесе зиянды салдары
бар деп танылған интернет-контентті
бұғаттауға немесе сүзгілеуге тырыспайды

Категория

Сөз бостандығы, плюрализм жəне
ақпарат құралдарының əртүрлілігіне
əсер ететін құқықтық

1

A . ЗАҢНАМАЛЫҚ-САЯСИ ОРТА

МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Кемсітушілікке жол бермеу қағидаты бірінші кезектегі мəселе
болып табылады. Ақпаратқа деген құқық белгілі бір басым

Ақпарат құралдарына қатысты заңнамалық-саяси ортаның

топтарға ғана емес, қоғамның барлық секторларына жəне

нысаны да, мазмұны да маңызды. Елде сөз бостандығы жəне

барлық медиа ұйымдарға, соның ішінде қауымдық ақпарат

ақпаратқа деген құқық туралы жақсы заңдар шығарылуы

құралдарына да бірдей қолданылуы керек.

мүмкін, бірақ олар орындалмайды немесе қолданылмайды.
Олардың

орындалуына

құпиялылық

мəдениеті

немесе

Редакциялық тəуелсіздікті құқықтық қорғау сөз бостандығына

сыбайлас жемқорлық, институционалдық қарсылық немесе

деген

мемлекеттік

шешімдерді

əкімшілік

органдарда

техникалық

жəне

институционалдық əлеуеттің болмауы кедергі келтіруі мүмкін.

құқықтың

негізі

ақпарат

болып

табылады.

құралдарының

Редакциялық

ұйымдары

кəсіби

өлшемшарттар мен қоғамның ақпаратқа деген құқығын негізге
ала отырып, мемлекеттік басқару органдарының, реттеуші

Бұдан

басқа,

конституциялық

халықаралық

органдардың жəне коммерциялық ұйымдардың араласуынсыз

шарттар бойынша міндеттемелерді алып тастау жəне ішінара

қабылдауы тиіс. Сондай-ақ журналистер өздерінің ақпарат

жою

көздерін қорғаудың тиімді құқықтық кепілдіктеріне ие болуы

салдарынан

немесе

кепілдіктер

ұлттық

қауіпсіздікке

немесе

қылмыстық жазаланатын диффамацияға қатысты қарама-

керек (3-F санатын қараңыз, Журналистердің қауіпсіздігі).

қайшы заңдар салдарынан əлсіреуі мүмкін. "Терроризммен
соғыс" нəтижесінде ұлттық қауіпсіздікке қатысты заңдар мен

Егер елде ақпарат құралдары бостандығының кепілдіктерін

нормативтер енгізілді, олар сөз бостандығы құқығына нұқсан

қамтамасыз ету үшін заңнамалық база болмаса жəне ол

келтіреді жəне ақпаратқа қол жеткізу шарттарын бұзады.

заңнамалық

бастамалар

жобаларында

көрсетілмесе,

мемлекеттің тиісті халықаралық нормалармен келісілетін
Азаматтардың хабардар болуы жəне олардың мүмкіндіктерін

ақпарат құралдары саласындағы нақты саясаты қажет.

кеңейту де аса маңызды аспектілер болып табылады: ақпарат
іздеуге тыйым салынуы мүмкін; биліктің бүкіл қоғамның немесе

Реттеудің кез келген жүйесі мінез-құлық кодекстерін, баспасөз

халықтың

істері

жекелеген

маргиналды

топтарының

сөз

жөніндегі

кеңестерді

жəне

ақпарат

саласы

бостандығына деген құқығын растағысы келмеу. Азаматтар

қызметкерлерінің өздері басқаратын норманы белгілейтін

өздерінің

өз

органдарды қоса алғанда, сөз бостандығына ықпал ететін өзін-

міндеттемелерімен жақсы таныс болуы үшін заңдарды тиісті

өзі реттеу тетіктерін де қамтуы тиіс. Жалпы нормативтік-

құқықтарымен,

ал

ресми

тұлғалар

жүйелі шаралар қолдануы керек. Егер ресурстар мүмкіндік

құқықтық жүйеде маңызды рөл атқаратын бұл мəселелер 3-

берсе, мемлекеттік органдар тетіктер жасау тиіс, олардың

санатта толығырақ қарастырылады. Қоғамның мүддесі үшін

көмегімен өз бастамасы бойынша немесе талап ету бойынша

белгілі бір реттелуі мүмкін ақпарат тарату құралдарын,

қоғамды ресми ақпаратпен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ

мысалы, хабар тарату жиілігінің шектеулі диапазонында тепе-

мемлекет

теңдікті қамтамасыз ету үшін жəне пікірлер мен көзқарастарды

азаматтық қоғам ұйымдарына

(АҚҰ),

ақпарат

құралдары ұйымдарына жəне қалың жұртшылыққа ақпарат

білдіру

құралдары саласындағы мемлекеттік саясатқа ықпал етудің

бостандығын білдірудің бір тəсілі ретінде қарастырылуы керек

тəсілі

ретінде

қарастырылатын,

сондықтан

сөз

нақты мүмкіндіктерін беруі тиіс.

баспа құралдарын ажырата білу қажет.
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НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

�

тəуелсіз əкімшілік органдар арқылы, мысалы,
ақпарат жөніндегі арнайы өкіл немесе адам

1.1 СӨЗ БОСТАНДЫҒЫНА ЗАҢМЕН КЕПІЛДІК БЕРІЛЕДІ

құқықтары жөніндегі өкіл (омбудсмен) арқылы

ЖƏНЕ ОЛ ТƏЖІРИБЕДЕ САҚТАЛАДЫ

əрекет ететін апелляция берудің тиімді жəне

� ұлттық заң немесе сөз бостандығының

нəтижелі тетіктері бар.

конституциялық кепілдіктері
�
�

жеке

өмірге

қол

сұғылмаушылықты

қорғау

мемлекет қол қойған ж əне ратификациялаған

пайымдауларынан

міндеттемелерден айтарлықтай ерекшеліктер жоқ

шектеулер заңды мемлекеттік мүдде болмаған

туындаған

кез

келген

кезде ақпараттың басқа түрлеріне таралмау үшін
�

қоғам өзінің пікір бостандығына деген құқығы туралы

біржақты анықталуы тиіс.

біледі ж əне оны пайдаланады, осы құқықты іс
ж үзінде ж үзеге асыруға кепілдік беретін тиісті
құқықтық актілер мен органдар бар.

Тексеру тəсілдері
—

Халықаралық нормаларға сəйкес келетін ақпаратқа
деген құқық саласындағы кез келген заң немесе

Тексеру тəсілдері
—

саясат

Халықаралық нормаларға жəне белгілі халықаралық
тəжірибеге сəйкес келетін пікір білдіру бостандығына

—

деген құқық саласындағы кез келген заң немесе

Ақпарат алу құқығының кепілдіктері туралы сенімді
мекемелердің айғақтары

саясат
—
—

Сөз бостандығы туралы сенімді мекемелердің

Мемлекеттік органдардың ақпарат беруге қатысты
саясаты

айғақтары
—
—

Мемлекеттік басқарудың ашықтығын куəландыратын

Сөз бостандығын сақтау туралы ұлттық ақпарат

фактілер, мысалы,

құралдарының айғақтары

отырыстарының хаттамаларын, бағдарламаларды

сот шешімдерін, парламент

іске асыруға арналған шығыстар туралы есептерді
—
—

Сөз бостандығын қорғауға қатысты сот істері
Тəуелсіз жəне тиімді жұмыс істейтін сот жүйесінің

жариялау жəне тарату
—

Қоғам тарапынан ресми ақпараттың сұратулары

болуы, апелляциялық шағым беруге нақты құқықтың

жəне олардың орындалуы немесе бас тартылуы

болуы.

туралы статистика деректері

1.2. АҚПАРАТ АЛУ ҚҰҚЫҒЫНА ЗАҢМЕН КЕПІЛДІК БЕРІЛЕДІ

—

ЖƏНЕ ОЛ ТƏЖІРИБЕДЕ САҚТАЛАДЫ

Ақпарат сұрауларына аппеляцияларынан бас тарту
бойынша аппеляция жəне шағымдар беру туралы
статистика деректері.

�

ұлттық

заң

немесе

сөз

бостандығының

конституциялық кепілдіктері

1.3. РЕДАКЦИЯЛЫҚ ТƏУЕЛСІЗДІККЕ ЗАҢМЕН КЕПІЛДІК
БЕРІЛЕДІ ЖƏНЕ ОЛ ТƏЖІРИБЕДЕ САҚТАЛАДЫ

�

мемлекет қол қойған жəне ратификациялаған
міндеттемелерден айтарлықтай ерекшеліктер жоқ

�

хабар тарату компанияларынан мемлекеттік
органдардың атынан эфир уақытын бөлу немесе

�

қоғам өзінің ресми ақпарат алу құқығын біледі

арнайы хабарлар өткізу талап етілмейді (сайлау

жəне оны пайдаланады
�

кезіндегі міндетті тікелей саяси хабар таратуды
қоспағанда)

мемлекеттік органдар ақпаратты өз бастамасы
бойынша да, талап ету бойынша да ұсынады

�

мемлекеттік, бақылаушы органдар немесе
коммерциялық

құрылымдар

компанияларының

хабар

немесе

тарату
баспасөз

органдарының редакциялық мазмұнына əсер
етпейді жəне əсер етуге тырыспайды
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�

заң мемлекет қайраткерлеріне төтенше жағдайда

—

хабар

көздерінің құпиялылығына қатысты кез келген құқықтық

тарату

компанияларын

бақылауға

мүмкіндік бермейді.

кепілдік
—

Медиа ұйымдар немесе кəсіби
қауымдастықтар ақпарат көздерін қорғау құқығын

Тексеру тəсілдері
—

Халықаралық нормаларға сəйкес келетін ақпарат

белсенді қорғайтынына дəлел.

Халықаралық нормаларға сəйкес редакциялық
тəуелсіздікке қатысты кез келген заң немесе саясат

1.5. ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАР МЕН АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ
—

Билік органдары немесе жеке тұлғалар жасаған

ҰЙЫМДАРЫ

редакциялық шешімдерге араласу фактілері

ҚАТЫСТЫ

(АҚҰ)

АҚПАРАТ

ҚҰРАЛДАРЫНА

МЕМЛЕКЕТ

САЯСАТЫН

ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ҚАТЫСАДЫ
—

Редакциялық тəуелсіздік мəселелеріне қатысты
сенімді мекемелердің айғақтары.

�

мемлекет заңнамалық бастамалар мен ақпарат
құралдары

1.4. ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ ӨЗДЕРІНІҢ АҚПАРАТ КӨЗДЕРІН

саласындағы

бойынша

ҚОРҒАУ ҚҰҚЫҒЫНА ЗАҢМЕН КЕПІЛДІК БЕРІЛЕДІ

мемлекеттік

мемлекеттік
емес

саясат

құрылымдармен

консультациялар үшін нақты мүмкіндіктер жасайды.

ЖƏНЕ ОЛ ТƏЖІРИБЕДЕ САҚТАЛАДЫ
Тексеру тəсілдері
— ж урналистер өздерінің ақпарат көздерінің
құпиялылығын сот қудалайды немесе қысым
көрсетеді деп қорықпай сақтайды

—

Ақпарат құралдары саласындағы заңдар мен
саясатты

əзірлеу

кезінде

азаматтық

қоғаммен

бірлесіп іс-қимыл жасауға бағытталған мемлекеттік
Тексеру тəсілдері

бастамалар фактілері (мысалы, конференциялар,
семинарлар,

—

Журналистерді ақпарат көздерін ашуға мəжбүрлеген
құжатталған жағдайлар

телевизия

қоғамдық

арналары

форумдар,

радио

арқылы жəне

жəне

баспасөзде

пікірталастарға ресми қатысу).

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
African Commission on Human and Peoples' Rights, Special Rapporteur on Freedom of Expression (Африка
адам жəне халық құқықтары жөніндгі комиссия, Сөз бостандығы туралы мəселе бойынша арнайы
баяндамашы):
www.achpr.org/english/_info/index_free_exp_en.html

Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation, March 2002
(Артикль 19, Эфирге қол жеткізу: сөз бостандығының қағидаттары жəне хабар таратуды реттеу, 2002 ж.
наурыз): www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
Council of Europe recommendation (2000) 7 on the right of journalists not to disclose their sources of information
(Еуропа Кеңесінің журналистердің өз дереккөздерін ашпау құқығы туралы 7 ұсыныс (2000):
www.humanrights.coe.int/media/index.htm
Freedominfo.org - online network of freedom of information advocates: Freedom of Information Around the World 2006: a
global survey of access to government records laws (Фридоминфо ұйымы – ақпарат бостандығын қорғаушылардың
онлайн желісі: бүкіл əлем бойынша ақпарат еркіндігі 2006): www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf
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International Federation of Journalists campaign on the protection of sources (Халықаралық журналистер федерациясының
ақпарат дереккөздерін қорғау науқаны):
www.ifj-europe.org/default.asp?Issue=EFJsources&Language=EN
International Journalists' Network - survey of media laws worldwide (Халықаралық журналистер желісі – бүкіл əлем бойынша
ақпарат құралдары туралы заңдарға шолу): www.ĳnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws
International Journalists' Network - international directory of constitutional provisions on the media (Халықаралық журналистер
желісі – ақпарат құралдары туралы конституциялық ережелердің халықаралық анықтамалығы):
www.ĳnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws&cat=2
Media Sustainability Index (Ақпарат құралдарының тұрақтылық индексі): www.irex.org/msi
Organisation of American States Special Rapporteur for Freedom of Expression (Америка мемлекеттері ұйымдарының сөз
бостандығы туралы мəселесі бойынша арнайы баяндамашы): www.cidh.org/Relatoria/index.asp?lID=1
Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media (Еуропадағы қауіпсіздік
жəне ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ): www.osce.org/fom
UNDP, The Right to Information - Practical Guidance Note, 2004, by Andrew Puddephatt (БҰҰДБ, Ақпаратқа деген құқық –
Практикалық нұсқаулыққа ескертпелер, 2004, авторы: Эндрю Падефат) :
www.undp.org/oslocentre/docs04/Right%20to%20Information.pdf
UNESCO, Freedom of Information: a comparative legal survey by Toby Mendel, 2003 (ЮНЕСКО, Ақпарат еркіндігі:
салыстырмалы заң шолуы, 2003, авторы: Тоби Мендел): www.article19.org/docimages/1707.pdf
United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (Біріккен
ұлттар ұйымының еркін пікір білдіру құқығын қорғау жəне оны тарату мəселелері бойынша арнайы баяндамашы):
www.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm
World Press Freedom Committee (Бүкілəлемдік баспасөз еркіндігі комитеті): www.wpfc.org
Шарттық міндеттемелердің ең жақсы дереккөздері халықаралық ұйымдардың сайттары: БҰҰ немесе тиісті өңірлік
агенттіктер болып табылады. Олар келісімдер туралы, оларға қол қойған жəне ратификациялаған елдер туралы ақпаратты
қамтиды,

сондай-ақ

шарттық

органдардың

олардың

орындалуы

туралы

жалпы

түсініктемелерімен

бірге

өз

міндеттемелерінен кез келгенін алып тастауды тіркеді.
Бұдан басқа, сөз бостандығын іске асыру мəселелері бойынша халықаралық жəне өңірлік баяндамашылардың көптеген
баяндамалары бар.
Сөз жəне ақпарат бостандығына қатысты негізгі халықаралық құқықтық актілер:
African Charter on Human and Peoples' Rights, Article 9 (Африка адам жəне халық құқықтары партиясы,

9-бап):

www.achpr.org/english/_info/charter_en.html
American Convention on Human Rights, Article 13 (Америка адам құқықтары туралы конвенциясы, 13-бап):
www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Еуропа адам құқықтары мен негізгі
бостандықтарын қорғау туралы конвенциясы):
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=005
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IInternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 19 (Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы
халықаралық пакт (АСҚХП), 19-бап): www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
Universal Declaration of Human Rights, Article 19 (Жалпыға бірдей адам құқықтары декларациясы,
19-бап): http://www.un.org/Overview/rights.html

Ұлттық заңдар мен конституциялықкепілдіктер туралы мəліметтер келесі дереккөздерден алынған: ұлттық
кітапханалар, құқық мəселелері жөніндегі комиссиялар, ресми парламенттік жəне үкіметтік материалдар.

B . ХАБАРТАРАТУДЫҢ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ

МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

Хабар таратуды жəне/немесе телекоммуникацияны реттеу

1.6. НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ

ЖҮЙЕЛЕРДІҢ

ТƏУЕЛСІЗДІГІНЕ ЗАҢМЕН КЕПІЛДІК БЕРІЛЕДІ ЖƏНЕ

саласындағы барлық мемлекеттік органдарға, соның ішінде
хабар таратуға лицензия беретін жəне халықтың шағымдарын

ОЛ ІС ЖҮЗІНДЕ САҚТАЛАДЫ

қабылдайтын

�

қағидаттары

органдарға
бар.

қолданылатын

Бұл

бірқатар

қағидаттар

нұсқау

Ұйымның

автономия

мен

саяси

қатысудан

немесе

коммерциялық араласудан тəуелсіз болудың

Бас

нақты құқықтық кепілдіктері

конференцияларында мақұлданған тəуелсіз жəне плюралистік
ақпарат құралдарын дамытуға жəрдемдесу туралы ЮНЕСКО�

ның бес декларациясына енгізілген. Сондай-ақ олар басқа
қабылдаған құжат мəтіндерінде бар (мысалы, Article 19, Access

�

to Airwaves (Артикль 19, Эфирге кіру).
Нормативтік база қоғамның мүдделеріне қызмет ету үшін

�

сайлануы

тиіс.

құқықтық

бақылаушы орган өкілдерінің өкілеттіктері мен

ашық жəне демократиялық процесс арқылы

демократиялық процестің

Олардың

өкілеттіктері

бақылаушы органдардың өкілдері саяси немесе
коммерциялық араласудың қаупін азайту үшін

жəне коммерциялық араласудан тəуелсіз болуы керек, ал
нəтижесінде

тəуелсіздігінің

жауапкершілігі заңмен нақты белгіленген

қолданылады. Бақылаушы органдар автономды жəне саяси
ашық жəне

органдар

кепілдіктері

үкіметаралық органдар мен тəуелсіз кəсіби қауымдастықтар

олардың өкілдері

реттеуші

сайланады (мысалы, сəйкессіздік ережелері жəне

мен

сайлау құқығы бар)

міндеттері сөз бостандығын, əртүрлілікті, туралықты жəне
ақпараттың еркін ағынын дамытуға жəрдемдесудің нақты

�

бақылаушы органдарды тиісті

жəне

дəйекті

құқықтық талаптарын қоса алғанда, заңмен белгіленуі тиіс.

қаржыландыру

Бақылаушы

жəне/немесе бюджеттік қысымнан қорғау үшін

органдар

өз

рөлін

орындау

үшін

қажетті

қаржыландыруға ие болуы керек. Олар негізінен, қоғамға есеп

олардың

тəуелсіздігін

сақтау

заңмен кепілдік беріледі.

беруі тиіс, бұл заң шығару мекемелері арқылы болуы мүмкін.
Бақылаушы органдардың қызметкерлері өз өкілеттіктерін
жүзеге

асыратындығы

жəне

міндеттерін

атқаратындығы

туралы дəлелдер болуы керек (мысалы, қоғамның мүдделерін

Тексеру тəсілдері
— Бақылаушы органдардың рөлі, мүшелік құрамы жəне
қаржыландыру туралы кез келген тиісті заң

қорғау үшін тиісті санкциялар қолданылады).
—

Реттеуші органдардың тəуелсіздігі туралы кез келген
тиісті конституциялық ереже
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—

Бақылаушы

органдардың

тиімді

институционалдық

Тексеру тəсілдері
—

дербестігі туралы сенімді мекемелердің айғақтары.

Реттеуші органнан ақпарат құралдарында плюрализмнің
таралуына жəне сөз бен ақпарат бостандығына ықпал

1.7

НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ

ЖҮЙЕ

АҚПАРАТ

етуді талап ететін кез келген тиісті заң

ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ПЛЮРАЛИЗМІН ЖƏНЕ СӨЗ БЕН
АҚПАРАТ БОСТАНДЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН

—

ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ
�

бақылаушы орган қоғамға ресми есеп береді
—

�

Осы мақсаттарға қол жеткізудегі реттеуші органның тиімділігі
туралы сенімді мекемелердің айғақтары
Ақпарат құралдарындағы еркіндік пен плюрализмді

реттеуші орган хабар тарату секторын адал, тиімді

қамтамасыз ету жөніндегі реттеуші орган қызметінің

жəне

айғақтары

плюралистік

мүмкіндіктерімен

түрде

қамтамасыз

жұмыс

істеу

үшін

қажетті

ету

өкілеттіктерге ие; əділеттілікке, сөз бостандығын іске
асыруға жəне меншік заңдылығын қамтамасыз етуге,
сондай-ақ қоғам мүддесі үшін бағдарламалар жасауға
жəне халықтың хабар тарату қызметтеріне қол
жеткізуіне заңмен уəкілеттік берілген.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ

African Communication Regulation Authorities' Network (Африка байланыс саласындағы реттеуші органдардың
желісі): www.acran.org/index.en.php
Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation, March 2002(Артикль
19, Эфирге қол жеткізу: сөз бостандығы жəне хабар таратуды реттеу қағидаттары, 2002 ж. наурыз айы):
www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
Article 19, Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators, 2006 (Артикль 19, Хабар таратудағы
плюрализм жəне əртүрлілік: Африка реттеуші органдарына арналған оқулық, 2006): www.article19.org/pdfs/tools/
broadcasting-manual.pdf
European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) (Еуропа реттеуші органдардың
платформасы): www.epra.org/content/english/index2.html
EPRA - directory of broadcasting regulation entities worldwide (Бүкіл əлем бойынша хабар таратуды реттейтін
субъектілердің анықтамалығы): www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html
UNESCO and Commonwealth Broadcasting Association: Guidelines for Broadcasting Regulation by Eve Salomon, 2006
(ЮНЕСКО жəне Британ Достастығы елдерінің телерадио хабарларын тарату қауымдастығы: Телерадио хабарларын
тарату саласындағы заңнама бойынша ұсынымдар, авторы: Ева Саломон, 2006):
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=21345&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

C . ДИФФАМАЦИЯ ТУРАЛЫ ЗАҢДАР ЖƏНЕ ЖУРНАЛИСТЕРГЕ
САЛЫНАТЫН БАСҚА ДА ҚҰҚЫҚТЫҚ ШЕКТЕУЛЕР
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Азаматтық соттар жалған, дəл емес немесе зиян келтіретін
ақпаратты, əсіресе егер ол беделге нұқсан келтірсе немесе

Диффамация туралы заңдар мен басқа да шектеулер

қарапайым азаматтардың қаражатына

елдерде

ақпарат құралдарының өтініштерін қарау үшін тиісті орын

өте

диффамацияның

ерекшеленеді.
арнайы

Кейбір

кодексі

бар;

елдерде
бірақ,

тіпті,
əдетте,

диффамацияға қатысты баптар азаматтық жəне қылмыстық
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кодекс сияқты жалпы заңдарда кездеседі.

болып табылады.

теріс əсер етсе,

Диффамация туралы заңдар адамдарды өздерінің беделіне

Жалпы,

нұқсан келтіретін жалған мəлімдемелерден

үшін

шектеулерін сот демократиялық қоғамда қажет деп тануы

қорғау

ақпарат

құралдарының

кез

келген

құқықтық

қолданылады. Алайда Defamation ABC Article 19 (Артикль 19,

керек. Олар қоғамның мүдделерін көрсетуі керек, мүмкін болса,

Диффамация əліпбиі) көптеген елдерде диффамация туралы

қоғамдық

заңда "сөз

мүмкіндігінше аз зиян келтіруі жəне олардың ауқымы мен

бостандығына қажетсіз жəне негізсіз үлкен

мүдделерге

сəйкес

келуі,

сөз

бостандығына

шектеулер" бар екендігі көрсетілген. Article 19-да диффамация

санкцияларына сəйкес келуі керек. Бұл нұсқаулар жеккөрушілік

туралы заңдар оларды түсіндіру кезінде тым ауқымды болуы

тіліне тыйым салатын жəне жеке өмірге қол сұғылмаушылықты

мүмкін деп көрсетілген; тиісті құқықтық қорғауды қамтамасыз

қорғайтын заңдар сияқты ақпарат құралдарына əділ шектеулер

ете алмайды; мұндай істерді жүргізу тым қымбат; қылмыстық

жасауға ықпал етеді.

санкциялар

немесе

үлкен

айыппұлдар

сияқты

құқық

бұзушылықтар үшін тым қатаң жазалар тағайындалады.

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

Ауыр немесе нашар тұжырымдалған заңдар азаматтарды еркін
пікір білдіруден аулақ болуға жəне ақпарат құралдарында
өзіндік цензураға əкелуі мүмкін. Диффамация үшін қылмыстық

1.8 МЕМЛЕКЕТ

АҚПАРАТ

ҚҰРАЛДАРЫНА

НЕГІЗСІЗ

жаза туралы заңдарды БҰҰ баяндамашылары негізсіз деп

ҚҰҚЫҚТЫҚ ШЕКТЕУЛЕР САЛМАЙДЫ

санайды, өйткені беделді қорғау азаматтық кодекс аясында

� ж урналистік практикамен кім айналыса

жүзеге асырылуы мүмкін.

алатындығын немесе лицензиялауды немесе
журналистерді тіркеуді талап ететін заңдар жоқ

Диффамация туралы заңдар мемлекеттік органдарға немесе
мемлекет басшысына қатысты қоғамдық пікірталас пен сынға

�

тыйым салу үшін қолданылуы мүмкін. Кейбір елдерде жоғары

ресми тұлғалар мен органдардың жұмысын
жариялау үшін аккредиттеудің əділ жəне ашық

мемлекет қайраткерлеріне немесе мысалы, ұлттық жалауларға

рəсімі бар

немесе басқа ұлттық рəміздерге қатысты диффамация жазасы
басқа жағдайларға қарағанда қатал болуы мүмкін немесе ол

Тексеру тəсілдері

қайраткерлер қоғамның назарын өзіне аудармау құралы

—

ретінде ұзақ уақытқа созылған сот ісін бастауы мүмкін.

Тіркеу немесе лицензиялау схемалары туралы немесе
журналистік қызметті жүргізуге басқа да кедергілер туралы
айғақтары

Ақпарат

құралдарындағы

басқа

да

негізсіз

құқықтық

шектеулерге күрделендірілген журналистік аккредиттеуді алу,

—

Аккредиттеу ережелері, аккредиттеу рəсімінің ашықтығы

шиеленіскен тіркеу жəне лицензиялық схемалар сияқты
—

кедергілер жатады.

Жала жабу жəне диффамация құқықтық жүйеде қылмыстық іс
ретінде емес, азаматтық іс ретінде қарастырылады.

Сонымен қатар министрлерге қоғамдық тəртіп, қоғамдық
мораль, қарғау, ресми құпиялылық, қорлау жəне бүлікке

1.9 ДИФФАМАЦИЯ ТУРАЛЫ ЗАҢДАР АЗАМАТТАРДЫҢ

шақыру сияқты өзгерістерге жəне субъективті анықтамаларға

БЕДЕЛІН ҚОРҒАУҒА ҚАЖЕТТІ БІРЖАҚТЫ ШЕКТЕУЛЕР

ұшыраған тақырыптарда ақпарат құралдарын шектеу үшін кең

ҚОЯДЫ

өкілеттіктер беретін заңдар болуы мүмкін. Мұндай тақырыптар

�

диффамация туралы заңдар ресми тұлғалардың

кейде қате түрде диффамация туралы заңға сəйкес келтіріліп,

мінез-құлқына немесе ресми билік органдарының

шатасуға əкеліп, қызмет бабын теріс пайдалану мүмкіндіктерін

қызметіне қатысты

кеңейте

тыйым салмайды

алады.

Соңғы

жылдары

сөз

бен

ақпарат

қоғамдық пікірталастарға

құралдарының бостандығына заңсыз шектеулер қойған ұлттық
қауіпсіздікке қатысты

алаңдаушылық тақырыбы алдыңғы

�

диффамация туралы заңдар жеткілікті құқықтық

қатарға шықты. Қорлау жəне діни сезімдерді қорғау сияқты

қорғауды

мəселелерге байланысты шектеулер артып келеді.

талқыланған мəлімдеме фактіні растау емес, пікір

қамтамасыз

етеді,

мысалы,

егер

білдіру болса; егер талқыланған фактіге арналған
жарияланым немесе радио немесе телевизия
хабары əділ болса немесе қоғамның мүддесі үшін
болса немесе бұл мəлімдеме тікелей эфирде
жəне/немесе

сот

немесе

сайлау

органының

алдында айтылған болса
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�

диффамация туралы заңдар ж ала жабу
туралы

мəлімдемелерді

жарияланымдар

мен

�

қамтитын

хабарларға

Ұлттық

қауіпсіздік

жəне

кез

келген

шектеу

заңдары қоғамдық қызығушылық тудыратын

сəйкес

мəселелерге

жауап беруге мүмкіндік беретін шаралар

қатысты

қоғамдық

талқылауға

тыйым салмайды

режимін қарастырады
�
�

диффамация туралы заңдардың

заң

шекаралары мүмкіндігінше тар анықталған
жəне

талап

қоюшы

туралы

кез келген шектеулер заңда біржақты анықталған,
арқылы

реттеледі,

атқарушы

билік

органдарының қалауы бойынша шешілмейді

тармақты
�

қамтиды

қоғамның

мүдделері

мүмкіндігінше

осы

заңдардан асып түсуі керек.
�

диффамация туралы талапты мемлекеттік
органдар,

ол

заң

шығарушы,

атқарушы

Тексеру тəсілдері
—

немесе сот билігі болсын қоя алмайды

Озық практикалардың халықаралық нормаларымен
келісілетін диффамация туралы кез келген тиісті заң

�

дəлелдемелер беру ауыртпалығы
талапкерге

мемлекеттік

мінез-құлқына

қызметшілердің

байланысты

істерге

—

жəне

Журналистік ортада жəне журналистер мен азаматтық
қоғамның кең топтары арасында диффамация туралы

қоғамдық мүдделерге қатысты басқа істерге

заңдарды талқылау фактілері

жүктеледі
�

—

Іс жүзінде ақпарат құралдары мемлекеттік қызметшілерді

негізделген ж арамдылық мерзімі бар, содан

немесе басқару органдарын жазасыз сынға алатын

кейін талапкерлер болжамды диффамация

құжатпен ресімделген шектеулер

туралы талап қоя алмайды.
—

Диффамацияға қатысты іс жүргізу əрекеттері

1.10 СӨЗ БОСТАНДЫҒЫНЫҢ БАСҚА ДА ШЕКТЕУЛЕРІ,

ОЛАР ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК, ЖЕК КӨРЕТІН ТІЛДІ

—

Ұлттық қауіпсіздік, өшпенділік тілін пайдалану жəне т. б.

ҚОЛДАНУ, ЖЕКЕ ӨМІРГЕ ҚОЛ СҰҒУ, СОТ ШЕШІМДЕРІН

себептер бойынша сөз бостандығын шектейтін кез келген

ОРЫНДАМАУ

тиісті заң.

АРҚЫЛЫ

НЕМЕСЕ

ƏДЕПСІЗ

ТҮСІНДІРІЛЕ

МЕ

МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ

ДЕГЕН

МƏСЕЛЕ

ЗАҢНАМАДА НАҚТЫ ЖƏНЕ АНЫҚ БЕЛГІЛЕНГЕН,
ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ҚОҒАМҒА ҚАЖЕТ БОЛҒАНДЫҚТАН

—

Шектеу заңдарын тиімді бақылауды көрсететін кез келген сот
ісі.

ЗАҢДЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖƏНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҚҰҚЫҚҚА СƏЙКЕС КЕЛЕДІ

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ

Article 19 - Defamation ABC: a Simple Guide to Key Concepts of Defamation Law (Артикль 19 – Диффамация əліпбиі:
диффамация туралы Заңның негізгі тұжырымдамаларына қарапайым нұсқаулық): www.article19.org/pdfs/tools/defamationabc.pdf
Article 19 - other resources relating to defamation, including country reports (Артикль19 - диффамацияға қатысты басқа
дереккөздер, оның ішінде елдердің есептері):
www.article19.org/publications/global-issues/defamation.html
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Council of Europe Defamation Guide (Еуропа Кеңесінің диффамация
анықтамалығы): http://i-policy.typepad.com/informationpolicy/2006/03/council_of_euro.html
Inter-American Press Association - press laws database (Америкааралық баспасөз қауымдастығы – баспасөз туралы
заңдарға қатысты мəліметтер базасы): www.sipiapa.org/projects/chapul-presslaws.cfm
International Federation of Journalists - resources and links relating to defamation (Халықаралық журналистер
қауымдастығы – диффамацияға қатысты дереккөздер мен сілтемелер): www.ifj-asia.org/page/resources.html
International Freedom of Expression eXchange: Campaign on Insult and Criminal Defamation Laws (Халықаралық сөз
бостандығын қорғау қауымдастығы: қорлау жəне қылмыстық диффамации туралы заңдарға арналған науқан): http://
campaigns.ifex.org/def/index.html
International Journalists' Network - survey of media laws worldwide (Халықаралық журналистік желі – бүкіл əлем бойынша
ақпарат құралдары туралы заңдарға шолу): www.ĳnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws
Media Institute of Southern Africa and UNESCO, 2004: Undue Restriction: Laws impacting on media freedom in the SADC
(Оңтүстік Африка ақпарат құралдарының институты жəне ЮНЕСКО, 2004: заңсыз шектеулер: Оңтүстік Африка елдерін
дамыту қоғамдастығындағы ақпарат құралдарының еркіндігіне əсер ететін заңдар): www.misa.org/documents/undue.pdf

D . ц ен зура
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Жəне керісінше, ақпарат құралдарын өзін-өзі реттеудің тиімді
жүйесі (3.C-тарауын қараңыз. Ақпарат құралдарын өзіндік

Халықаралық заңнама алдын ала цензураны мемлекеттің

реттеу) мемлекеттің араласуын қажет етпейді.

негізгі ұлттық мүдделеріне белгілі бір қауіп сияқты ерекше
жағдайларда ғана рұқсат етеді. Сөз бостандығына шектеулер

Интернет – бұл салыстырмалы түрде жаңа ақпарат беру

əділ қоғамдық мүдделерді қорғау үшін жəне минималды түрде

құралы, онда ақпараттың еркін ағыны мемлекеттік органдар

қойылуы керек, шектеулер біржақты анықталып, қорғалатын

тарапынан цензураға ұшырауы мүмкін, сондықтан ақпарат

мүдделерге сəйкес келуі керек. Сөз бостандығына қатысты

құралдарының еркіндігін қорғайтын АҚҰ мен ұйымдар оны

халықаралық шарттарға қол қойған жəне ратификациялаған

қоғам мүдделері үшін қорғауға тырысады. Мұнда негізгі

кейбір елдер өздерінің заңдарын немесе Конституциясын

қағидаттарға коммерциялық қызметтерді жеткізуші немесе

бұзып, алдын ала бақылауды жалғастыруда.

мемлекет емес, түпкілікті пайдаланушы басқаратын сүзгі
жүйелерінің қажеттілігі қамтылады.

Жаңалықтар тез ескіреді, сондықтан оларды эфирге шығаруды
немесе

жариялауды

кейінге

қалдыру

сөз

бостандығын

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

шектейді.
Заңдар,

егер

олар

тұжырымдалған болса,

тым

ауқымды

немесе

сөз бостандығы үшін

нашар

қолайсыз,

мысалы, қоғамдық тəртіпке, мораль мен қауіпсіздікке зиян
келтіретін немесе басқа елдермен қарым-қатынасқа зиян
келтіретін басылымдарға тыйым салу. Үлкен айыппұлдар,
ақпарат құралдарының ұйымдарын жабу немесе жабу қаупі
сияқты шамадан тыс жазалар өзіндік цензура атмосферасын
құруға əкеледі.

1.11 АҚПАРАТ

ҚҰРАЛДАРЫ

ЗАҢ

БОЙЫНША

ЖƏНЕ

ТƏЖІРИБЕДЕ АЛДЫН АЛА БАҚЫЛАНБАЙДЫ
�

эфирлік хабар таратудың немесе баспасөз
органының мазмұны үкіметтік немесе реттеуші
органдар

тарапынан

алдын

ала

бақылауға

жатпайды
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�

1.12 МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПТІ НЕМЕСЕ ЗИЯНДЫ САЛДАРЫ БАР

мазмұнға қатысты ереж елерді бұзғаны үшін

ДЕП ТАНЫЛҒАН ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТТІ БҰҒАТТАУҒА

салынатын санкциялар материал берілгеннен

НЕМЕСЕ СҮЗГІЛЕУГЕ ТЫРЫСПАЙДЫ

немесе жарияланғаннан кейін ғана қолданылады

�
�

хабар таратуж əне баспа ұйымдарына

Интернет-контентті мемлекет мазмұны немесе
дереккөзі үшін бұғаттамайды жəне сүзгілемейді

мемлекеттік органдардан тіркеу немесе рұқсат
�

талап етілмейді

Интернетті

пайдаланушылар

мазмұнға

қол

жеткізгені үшін немесе белгілі бір салдары болуы
�

хабар тарату жəне баспа ұйымдары жабылмайды

мүмкін немесе зиянды деп танылған мазмұнды

жəне

Интернетке

ақпараттың

мазмұнына

байланысты

жабылу қаупі төнбейді
�

жəне

үшін

санкцияларға

ұшырамайды

баспаж аңалықтарына, тарату желілеріне,
баспаханаларға

жариялағаны

�

типографияларға

қол

Интернет-қызмет

провайдерлері,

веб-сайттар,

блогтар үшін немесе Интернет-компаниялар үшін

жеткізуге нақты немесе жасырын шектеулер жоқ

мемлекеттік органдардан тіркелу немесе рұқсат
алу талап етілмейді

�

ере
ж елерді бұзғаны үшін айыппұлдар
цензураның бір түрі ретінде əрекет етсе де,
шамадан

тыс

немесе

сəйкес

емес

болып

табылады.

Тексеру тəсілдері
— Интернет қолданушылары мазмұнға қол жеткізгені үшін
немесе белгілі бір салдары бар немесе зиянды деп
танылған мазмұнды жариялағаны үшін санкцияланған

Тексеру тəсілдері
—

құжатталған жағдайлар

Ақпарат құралдарының цензурасына рұқсат беретін

немесеталап ететін кез келген реттеуші немесе ресми

—

тетік

—

Веб-сайттарды мəжбүрлеп жабу немесе жабу қаупі туралы
құжатталған жағдайлар

Ақпарат құралдарының цензурасына қатысты сенімді

—

мекемелер мен ақпарат құралдарының хабарламалары

Интернетті қолданушылар жаңалықтарға қол жеткізгені үшін
немесе жағымсыз деп танылған жаңалықтарды немесе
пікірлерді жариялағаны үшін санкцияларға ұшырайды

— Газеттерді, мерзімді басылымдарды немесе хабар тарату
ұйымдарын мəжбүрлеп жабу, бірқатар кітаптарға немесе
басылымдарға тыйым салу.
—

Мемлекеттің веб-сайттарды бұғаттау немесе сүзгілеу
жөніндегі іс-қимыл фактілері

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
Amnesty International - campaign on censorship (Халықаралық рақымшылық – цензураға қарсы науқан):
http://irrepressible.info/
Article 19 - resources and links relating to censorship (Артикль 19 – цензураға қатысты дереккөздер мен
сілтемелер): www.article19.org/publications/global-issues/censorship.html
Committee to Protect Journalists (Журналистерді қорғау комитеті): www.cpj.org
Freedom House (Фридом хауз – Еркіндік үйі):
www.freedomhouse.org

Freedom of Expression Institute (South Africa) - anti-censorship programme (Сөз еркіндігі институты
(Оңтүстік Африка) – цензураға қарсы бағдарлама): www.fxi.org.za/Main%20Pages/anti_censorship.html
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Gus Hosein, Politics in the information society: the bordering and restraining of global data flows, UNESCO 2005 (Гас Хосейн,
«Ақпараттық қоғам саясаты: жаһандық дерек ағындарын шектеу жəне тежеу», ЮНЕСКО, 2005):
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=17659&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Human Rights Watch - country reports including information on censorship of the media (Хьюман райтс вотч ұйымы/ Бүкіл
əлем бойынша адам құқықтарын қорғау – елдер бойынша есептер, соның ішінде ақпарат құралдарындағы цензура
туралы хабарламалар): http://hrw.org/
Index on Censorship (Цензура индексі): www.indexonline.org
International Freedom of Expression exchange: information and activities on Internet censorship (Сөз бостандығын қорғау
жөніндегі халықаралық қауымдастық): www.ifex.org/en/content/view/full/235/
Internet Free Expression Alliance - links and resources relating to Internet censorship (Интернеттегі сөз бостандығы одағы –
Интернеттегі цензураға қатысты сілтемелер мен дереккөздер): www.ifea.net
Internet Governance Forum - supports UN Secretary-General to carry out mandate of World Summit on the Information Society
(Интернетті басқару мəселелері жөніндегі Форум – ақпараттық қоғам жөніндегі Дүниежүзілік саммиттің мандатын орындау
бойынша БҰҰ Бас хатшысын қолдайды): www.intgovforum.org
Internet Governance Project - international consortium of academics and practitioners on Internet governance and policy
(Интернетті басқару жобасы – Интернет саласындағы басқару жəне саясат мəселелері бойынша ғалымдар мен
практиктердің халықаралық консорциумы): www.internetgovernance.org
Journalism Net - news on censorship (Журналистік желі – цензура туралы жаңалықтар):
www.journalismnet.com/media/censorship.htm
Libertus.net - international links relating to Internet censorship laws (Либертус желісі - Интернеттегі цензура туралы заңдарға
қатысты халықаралық сілтемелер): http://libertus.net/censor/resources.html#Global
Reporters sans Frontieres (Шектеуді білмейтін репортерлер): www.rsforg
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НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

A

АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ
МОНОПОЛИЗМ

2.1 Мемлекет плюралистік ақпарат
құралдарын дамытуға ықпал ететін
белгілі бір шаралар қолданады
2.2 Мемлекет плюралистік ақпарат
құралдарын дамытуға ықпал ететін
заңнамалық шаралардың сақталуын
қамтамасыз етеді

C

ХАБАР ТАРАТУ ЖИІЛІКТЕРІНЕ
ЛИЦЕНЗИЯ БЕРУ ЖƏНЕ БӨЛУ

2.6 Хабар тарату жиіліктерін бөлу
бойынша мемлекеттік жоспар олардың
қоғам мүддесі үшін оңтайлы
пайдаланылуына ықпал етеді
2.7 Хабар тарату жиіліктерін бөлу
бойынша мемлекеттік жоспар меншік
нысандары мен оларды ұстаудың
əртүрлілігіне ықпал етеді

B
МЕМЛЕКЕТТІК, ЖЕКЕ ЖƏНЕ ҚАУЫМДЫҚ
АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҮЙЛЕСІМІ

2.8 Тəуелсіз жəне ашық реттеуші жүйе

2.3 Мемлекет мемлекеттік, жеке жә не
қауымдық ақпарат құралдарының
үйлесімін белсенді қолдайды

D

КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТКЕ
САЛЫҚ САЛУ ЖƏНЕ РЕТТЕУ

2.4 Тəуелсіз жəне ашық реттеуші жүйе

2.5 МЕМЛЕКЕТ жəне АҚҰ қауымдық ақпарат
құралдарының дамуына белсенді
жəрдемдеседі

2.9 Мемлекет салық салуды жəне
ақпарат құралдарын қандай да бір
кемсітусіз дамыту үшін кəсіпкерлік
қызметті реттеу

E

ЖАРНАМА

2.10 Мемлекет жарнама саясатында кемсітушілік
жасамайды
2.11 Ақпарат құралдарындағы жарнама
жарнама мəселелерін тиімді реттеу
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санат

2

Плюрализм жəне ақпарат
құралдарының əртүрлілігі, тең
дəрежедегі «ойын ережесі» жəне
олардың иесі туралы ашық ақпарат
A. АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ МОНОПОЛИЗМ

МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Сондай-ақ басқарушы органдардың өз функцияларын тиісті
түрде орындауын бақылау тетіктерін көздеу қажет.

Бір

меншік

иесінің

ақпарат

құралдарын

шамадан

тыс

монополиялауын əртүрлі жолдармен алдын алуға болады.

Озық

халықаралық

жəне

өңірлік

практикалар

ұлттық

Билік бір немесе одан да көп медиа секторлардағы бір

шараларды бағалау қажет критерийлерді ұсынады. Толық

адамның, отбасының, компанияның немесе компаниялар

ақпаратты, атап айтқанда, Еуропа Кеңесінің (2007) ақпарат

тобының əсерін шектеуге, сондай-ақ əртүрлі ақпараттық

құралдарындағы плюрализмді ынталандыру шаралары мен

агенттіктердің

олардың мазмұнының əртүрлілігіне қатысты ұсынымдарынан

жеткілікті

санын

дамытуға

бағытталған

ережелерді қабылдауы мүмкін.

табуға болады.

Мұндай ережелер аудиторияның үлесі, тираж, айналым/кіріс

Монополизмге

қарсы

шамасы, жарғылық капиталды немесе акцияларды бөлу

қолданылуын

қадағалау

құралдарынң

иесі

сияқты

объективті

өлшемдерге

негізделген

шектеу

нормативтік-құқықтық
қажет.

арасындағы

Редакция

актілердің

мен

байланысты

ақпарат
анықтауға

параметрлерін қамтуы мүмкін.

бағытталған жарық көретін ақпарат құралдарының өнімдерін

Бұдан басқа, көлденең интеграция (бір сала ішінде бірігу),

мүмкін. Мысалы, белгілі бір саяси партияға эфир уақытының

контент-талдау сандық жəне сапалық элементтерді қамтуы
сондай-ақ тік интеграция (бір тұлғаның, компанияның немесе

қанша уақыт берілетінін өлшеуге болады, егер ақпарат

компаниялар тобының өндіріс пен тарату процестерінің негізгі

құралының иесімен байланысты белгілі бір саяси бейімділіктің

элементтерін, сондай-ақ аралас қызмет-жарнаманы бақылауы)

бар-жоғын бағалау үшін сандық зерттеулер жүргізу қажет

ескерілуі мүмкін.

болған жағдайда.

Ақпараттық қызметті реттеу нысанын таңдау ұлттық, өңірлік
жəне жергілікті медиа-нарықтың көлемі мен даму деңгейіне

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

байланысты.
Тиісті заңдар жоқ жерлерде мынадай мəселелерге назар
аудару қажет: осындай заңнамалық актілер жобасы бар ма,

2.1 МЕМЛЕКЕТ

оларды жүзеге асырудың нақты мерзімі бар ма жəне заң

ДАМЫТУҒА

жобасы халықаралық стандарттарға сəйкес келе ме.

ҚОЛДАНАДЫ
�

ПЛЮРАЛИСТІК
ЫҚПАЛ

меншіктің

АҚПАРАТ

ЕТЕТІН

шамадан

тыс

БЕЛГІЛІ

ҚҰРАЛДАРЫН
БІР

шоғырлануына

ШАРАЛАР
жол

Сонымен қатар заңның нақты күші ие болу керек. Заңның

бермейтін жəне плюрализмнің дамуына ықпал

орындалуына жауапты басқару органдарына өз рөлін орындау,

ететін тиімді нормативтік-құқықтық актілер

тəуелсіз болу жəне саяси қысымға ұшырамай əрекет ету үшін
тиісті

өкілеттіктер

берілуі

керек.

Атап

айтқанда,

егер

плюрализм қауіп төндірсе немесе ақпарат құралының бір
меншік иесінің қолында шоғырлануының қолайсыз деңгейі
байқалса, ақпарат құралдарына қатысты тиісті өкілеттіктер
болуы тиіс.

�

хабар тарату ж үйесі ішіндегі ж əне хабар тарату
ұйымдары мен ақпарат тарату құралдарының
басқа

да

секторлары

арасындағы

нарықтың

монополиялануына ж ол бермеу үшін белгіленген
аралас меншік туралы арнайы заңдар
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�

�

нормативтік құқықтық актілер медиа нарықтағы

�

реттеуші органдар лицензияларды əртүрлі

шағын жəне ірі ойыншылардың арасындағы

коммерциялық

айырмашылықты мойындайды

ұйымдарға бөледі.

меншік иесі, капитал салуж əне медиа
компаниялардың

кіріс

жəне

коммерциялық

емес

Тексеру тəсілдері

көздері

туралы

ақпараттың ашықтығы мен ашылуы

— Баспасөзде жарияланған жəне мемлекеттік органдардың

туралы

веб-сайттарында

ережелер

мəлімдемелерде

орналастырылған
ақпарат

ресми

құралдарындағы

меншікке

қатысты нормативтік талаптар белгіленеді жəне олардың
�

ж еке хабар тарату ұйымдары арасында хабар

қызметі мен міндеттері қаралады

тарату жиілігін лицензиялау жəне бөлу процесі
ақпарат құралының иелері мен бағдарламалар

—

мазмұнының əртүрлілігіне ықпал етеді

Сенім тудыратын мекемелерден (ұлттыжқəне өңірлік
органдар, үкіметтік емес ұйымдар жəне азаматтық қоғам
ұйымдары,

�
�

халықаралық стандарттарға сəйкестігі

шоғырлануының

басқарушы

органдар

айтарлықтай

өкілеттіктерге ие, мысалы, егер плюрализмге

—

�

монополизмнің

салдарын

ЕТЕТІН

—

ЗАҢНАМАЛЫҚ

редакциялық

мазмұнды

талдау

(мысалы, Халықаралық

ақпарат құралдарының

Лицензиялардың бөлінуін реттейтін кез келген тиісті заң жəне

— Баспасөзде жарияланған жəне мемлекеттік органдардың
веб-сайттарында

ШАРАЛАРДЫҢ САҚТАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ
�

жəне

оның орындалуын қамтамасыз етудің дəлелі

2.2 МЕМЛЕКЕТ ПЛЮРАЛИСТІК АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫН

ЫҚПАЛ

жүргізген

шоғырлану проблемалары туралы хабарламалар

белсенді бақылайды жəне зерттейді.

ДАМЫТУҒА

мекемелер

— Ұлттық ақпарат құралдарында

мемлекеттік басқару органдары ақпарат
құралдарындағы

шаралардың

сапасы туралы жобасы)

ақпарат

құралдарының жұмысын тоқтатуға өкілетті

бойынша

тыс

журналистер федерациясының ақпарат құралдарының

жеткізілсе, сұралған лицензияны беруден бас
қолданыстағы

Сенімді
арналған

қолына шоғырланудың тиімсіз деңгейіне қол
жəне

алу

шамадан

мазмұнның ақпарат құралының иесімен байланысына

қауіп төнсе немесе олардың бір меншік иесінің

тартуға

алдын

меншіктің

орындалуы туралы хабарламалар

монополияға қарсы заңдардың орындалуына
жауапты

кəсіподақтар)

мəлімдемелерде

реттеуші органдар енгізген монополияға қарсы

орналастырылған
цифрлық

хабар

таратуға

ресми
қатысты

нормативтік талаптар белгіленеді

заңдар бір меншік иесінің қолында ақпарат
құралдарының шамадан тыс жиналуына жол

—

Ақпарат құралдарының шоғырлануы жəне меншікиелерінің

бермес үшін сұратылған лицензиялар беруден

əртүрлілігін дамытуға жəрдемдесу жөніндегі мемлекеттік

бас

шаралар туралы АҚҰ тарапынан хабарланады

тартуға

немесе

қолданыстағы

ақпарат

құралдарының жұмысын тоқтатуға бағытталған
—
�

азаматтық қоғам топтарыж əне жалпы
жұртшылық ақпарат құралдарында плюрализмді
дамыту шараларын таратуға жəне орындауға
белсенді қатысады
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Консультациялар арқылы үкімет пен азаматтық қоғамның
өзара іс-қимылы.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ
ДЕРЕККӨЗІ
Article 19 - country-scpecific analyses of legislation governing media concentration (Артикль 19 – ақпарат құралдарының
шоғырлануына қатысты заңнамалық актілердің елдері бойынша талдау): www.article19.org

Columbia Journalism Review - Who Owns What: online guide to what major media companies own (Журналистика
саласындағы колумбиялық шолу – Кім неге иелік етеді: ірі ақпараттық компания иелерінің онлайн-көрсеткіші): www.cjr.org/
tools/owners
Council of Europe; Recommendation CM/Rec (2007) 2 of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and
diversity of media content (adopted 31 Jan 2007) (Еуропа Кеңесі: қатысушы мемлекеттердің министрлер комитетінің ақпарат
құралдарындағы плюрализмді ынталандыру жөніндегі шараларға қатысты CM/Rec (2007) 2 ұсынымы, 2007 жылы 31
қаңтарда қабылданды):
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLo
gged=FFAC75
European Platform of Regulatory Authorities (Еуропа реттеуші органдардың платформасы (EPRA): www.epra.org/content/
english/index2.html
EPRA - international directory with web links to national regulatory authorities (Ұлттық реттеуші органдарға жасалған вебсілтемелері бар халықаралық анықтамалық): www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html
International Federation of Journalists - Media Quality Project on Increasing Concentration of Media Ownership (Халықаралық
журналистер федерациясы – Ақпарат құралдарының бір меншік иесінің қолында шоғырлануына арналған ақпарат
құралдарының сапасы туралы жоба):
www.ifj.org/default.asp?Index=3901&Language=EN

International Federation of Journalists, Media Power in Europe: The Big Picture of Ownership (2006)
(Халықаралық журналистер федерациясы, Еуропадағы медиа билік: Ақпарат құралдарының меншік
иелерінің көрінісі): www.ifj.org/default.asp?Index=3671&Language=EN

I nternational Federation of Journalists, Who's in Control: a primer for the roundtable discussion on global media - threats to free
expression; contains directory of organisations and networks campaigning on the issue of media concentration (Халықаралық
журналистер федерациясы, Кімдер басқарып жүр: жаһандық ақпарат құралдарына - сөз бостандығына төнетін қауіпке
арналған "дөңгелек үстелдер" өткізуге арналған оқулық; ақпарат құралдарын шоғырландыру мəселесі бойынша науқандар
өткізетін ұйымдар мен желілер туралы анықтамалық бар): www.ifj.org/pdfs/whosincontrol.pdf
International Freedom of Expression exchange - information on media concentration (Халықаралық сөз бостандығын қорғау
қауымдастығы – ақпарат құралдарының шоғырлануы туралы ақпарат): www.ifex.org/en/content/view/full/238/

Media & Society Foundation, International Standard, Quality Management Systems - Requirements for the press, ISAS P
9001:2005 ("Ақпарат құралдары жəне қоғам" қоры, Халықаралық стандарт, Сапаны басқару жүйелері - баспасөзге
қойылатын талаптар):
http://www.media-society.org/download/ISAS%20P%209001%20Standard%20English-French.pdf
Media & Society Foundation, International Standard, Quality Management Systems - Requirements for Radio, TV
Broadcasters and Internet Content Producers, ISAS BC 9001:2003 ("Ақпарат құралдары жəне қоғам" қоры, Халықаралық
стандарт, Сапаны басқару жүйелері – радиохабар тарату жəне телевизиялық ұйымдар мен Интернет-контент
өндірушілерге қойылатын талаптар):
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http://www.media-society.org/download/ISAS%20BC%209001%20Standard%20English.pdf
Media Institute of Southern Africa - Broadcasting Diversity and ICTs (Оңтүстік Африка Ақпарат құралдары институты
Хабар тарату жəне АКТ əртүрлілігі:
www.misa.org/broadcasting.html
Media Sustainability Index (Ақпарат құралдарының тұрақтылық индексі): www.irex.org/msi
Media Watch Global (Бүкіл əлемге медиа-шолу): www.mwglobal.org
Open Society Institute - Media program ( «Ашық қоғам» институты – медиа бағдарламасы): www.soros.org/initiatives/
media
Open Society Institute, Television across Europe: Regulation, policy and independence (2005) ("Ашық қоғам"
институты, бүкіл Еуропа бойынша теледидар: реттеу, саясат жəне тəуелсіздік): www.eumap.org/topics/media/
television_europe

B. МЕМЛЕКЕТТІК, ЖЕКЕ ЖƏНЕ ҚАУЫМДЫҚ АҚПАРАТ
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҮЙЛЕСІМІ
МАЗМҰНЫЖƏ НЕНЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Шолу жүргізілген 17 елдің тек біреуінде (ОАР) қауымдық радио
мен

телевидениені

лицензиялау

бар

Басқа

баспа ақпарат құралдарын біріктіруді қамтамасыз ету жөніндегі

Демократиялық Республикасы) мұндай заңнамалық базаны

мемлекеттік

əртүрлі.

құру жұмыстары жүргізілуде. Бес елде мұндай қолданыстағы

Қауымдық ақпарат құралдары дегеніміз – меншік иесі жəне

заңдар жоқ. Басқа он елде бытыраңқы саяси ережелер бар,

басшысы

немесе хабар таратудың қауымдық станциялары заңды түрде

қауым

əлемнің түрлі

болып

табылатын

елдерінде
тəуелсіз

ақпарат

екен.

бойынша

қолданыстағы

шаралар

заңнама

тəуелсіз

Мемлекеттік, жеке жəне қауымдық хабар тарату ұйымдары мен

елде

құралдары.

танылады, бірақ оларға мүлдем қолдау көрсетілмейді.

(Конго

Кейбір елдерде қауымдық хабар таратуға қатысты белгілі бір

Радиожиіліктерді беру практикасы елден елге қарай да өзгеруі

ережелер жоқ, олар жұмыс істейтін жерде қауымдық хабар

мүмкін.

тарату қызметтері заңды түрде танылмайды. Бұл жағдайда

қанағаттандыру мүмкіндіктеріне

коммерциялық емес қауымдық хабар тарату ұйымдары

берілуі мүмкін немесе көп төлейтін адам жеңіске жететін

нарықтық күштерге тəуелді жеке компаниялардың құқықтық

аукционға қойылуы мүмкін. Тіпті, жеребе тастау тəжірибесі де

саласында жұмыс істеуге мəжбүр. Басқа елдерде заңды

бар. Аукциондар ақпараттың плюралистік құралдарының

танудың мұндай деңгейі де жоқ, мемлекет тиісті заңнамалық

дамуына теріс əсер етеді, өйткені оларда ең үлкен қаржылық

базаның болмауына байланысты қызметіне рұқсат етілмейтін

ресурстары бар үміткерлер жеңіске жетеді.

Лицензиялар үміткердің

белгілі

бір талаптарды

сəйкес тендерлік негізде

қауымдық хабар тарату ұйымдарына санкциялар қолдана
алады.

Қауымдық радио заңды мəртебеге ие болған жағдайда

Басқа елдерде хабар тарату процесін реттейтін заң мүлдем

бақылайтын жəне қызмет ететін қауымдық хабар тарату

мемлекет халықтың маргиналды топтарының қажеттіліктерін

жоқ немесе мұндай заң ескірген. Мұндай жағдайларда

ұйымдарына жиіліктердің таралуын ынталандыруы мүмкін:

жиіліктерді бөлу туралы ақпарат саяси директиваларда

мысалы, əйелдер немесе ұлттық азшылықтардың нақты

болады.

қауымдастықтары. Бұған белгілі бір квоталарды белгілеу
арқылы қол жеткізуге болады.

Би-Би-Си Дүниежүзілік қызмет қоры шығарған "African Media
Development Initiative" (2006) (Африкалық ақпарат құралдарын
дамыту бастамасы) жұмысында құқықтық құрылымдардың
алуан түрлілігі көрсетіледі.
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Қауымдық

баспа

ақпарат

құралдары

салауатты

�

медиа

Егер хабар тарату жүйесін құқықтық реттеу

экологияның негізгі бөлігін құрайды. Мемлекет пен мемлекеттік

цифрлық хабар таратуды қамтыса, қауымдық

қоғам ұйымдары қауымдық баспасөздің дамуына ықпал ете

станцияларға автоматты түрде цифрлық хабар

алады, оған əлеуетті арттыруда, сондай-ақ мемлекеттік

таратуға лицензиялар беріледі

коммуналдық қызмет көрсету кəсіпорындары немесе қаржы
�

ұйымдары тарапынан жанама қолдау көрсете алады (мысалы,

мемлекет бастапқы комиссиялық алымдарды

дамыту жəне

алмайды жəне компанияларды тіркеудің əдеттегі

əртүрлілік мəселелері жөніндегі агенттіктің құзыреті туралы

талаптарынан басқа жаңа басылымдарға басқа

қараңыз - www.mdda.org.za). Керісінше, қауымдық баспа

шектеулер қоймайды.

Оңтүстік Африканың

ақпарат құралдарын

ақпарат құралдары əлсіреуі мүмкін, мысалы, жаңа атаулар
жасау үшін үлкен төлемдер немесе олардың жарнамалық
кірістерінен шегерімдер.

Тексеру тəсілдері

Жалпы, мемлекеттік, қауымдық жəне жеке ақпарат құралдары

—

Баспасөзде жарияланған жəне мемлекеттік реттеуші

құралдарын

органдардың веб-сайттарында орналастырылған ресми

көтермелеу жағдайында құқықтық, қаржылық жəне əкімшілік

мəлімдемелерде мемлекеттік, жеке жəне қауымдық хабар

шаралар арқылы, ал хабар тарату секторында хабар тарату

тарату

жиіліктерін əділ жəне тең бөлу арқылы қол жеткізіледі.

рəсімдері

үйлесімінің

əртүрлілігіне

қауымдық

ақпарат

компаниялары

арасында

белгіленеді

(бұл

жиіліктерді

орынды

бөлу

болған

жерде

қауымдық хабар тарату компаниялары үшін белгілі бір
Теңгерімді

медиа

ортаға

қатысты

мақсаттар немесе квоталарды қоса алғанда)

институционалдық

шеңберлер ресми түрде бекітілуі тиіс. Ұлттық жиіліктерді бөлу
жоспарлары Интернетте немесе ұлттық реттеуші органдардың

—

Радиожиіліктерді, арналарды жəне жиілік диапазондарын
бөлу бойынша жарияланған ұлттық жоспарлар

веб-сайттарында қолжетімді.
Алайда институционалдық шеңберлер қалай қолданылатыны

—

Қауымдық ақпарат құралдарын (баспа ақпарат құралдары,

туралы деректерді табу қиынырақ. Сондай-ақ бағалауды

сондай-ақ

түсіндіру қиындық тудыруы мүмкін. Мысалы, «қауымдық»

құралдарын) қолдау жөніндегі шараларды қоса алғанда,

ақпарат құралдары бірқатар елдерде мемлекеттік немесе

теңдестірілген

коммерциялық құрылымдарға тиесілі жəне оларды басқара

жөніндегі заң ережелері немесе басқа да шарттар туралы

алады, олардың мүдделеріне сай əрекет ете алады. Керісінше,

сенімге лайық мекемелерден хабарламалар

ақпарат құралдарының шолуларында пайдалы əлеуметтік рөл
атқарса да, ресми танылмаған ақпарат агенттіктері болмауы

—

теле

жəне

радио

хабарларын

медиа-экологияны

тарату

қамтамасыз

ету

Ережелерді орындау фактілері (мысалы, лицензияны қалай
алуға болатынын, мемлекеттік ақылы жарнаманың қалай

мүмкін.

бөлінетінін, ақпаратқа деген құқық іс жүзінде қалай
сақталатынын бақылау).
2.4. ТƏУЕЛСІЗ ЖƏНЕ АШЫҚ РЕТТЕУШІ ЖҮЙЕ
�

реттеушіж үйе қауымдық хабар таратушы
компанияларды қоса алғанда, түрлі
құралдарының

хабар

тарату

ақпарат

жиіліктерінің

спектріне тең қол жеткізуді қамтамасыз етеді
�

мемлекеттік, ж еке ж əне қауымдық хабар тарату
компаниялары

арасында

жиіліктерді

бөлу

туралы шешім қабылдау процесі ашық жəне
2.3 МЕМЛЕКЕТ МЕМЛЕКЕТТІК, ЖЕКЕ ЖƏНЕ ҚАУЫМДЫҚ

АҚПАРАТ

ҚОЛДАЙДЫ
�

партиципаторлы болып табылады

ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҮЙЛЕСІМІН БЕЛСЕНДІ
мемлекеттік,

жеке жəне қауымдық хабар тарату

мемлекет ақпаратқа қол ж еткізуді ұсынуда

компаниялары арасында жиіліктерді бөлу туралы

мемлекеттік,

жеке

ақпарат

шешім қабылдау процесін саяси жəне коммерциялық

құралдары

арасында

айырмашылықтарды

араласудан немесе кез келген мүдделі тараптардың

санамаламайды

жəне

қауымдық

бақылауынан босатылған орган бақылайды.
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Тексеру тəсілдері
—

•
�

Жиіліктер мен арналарды бөлу бойынша жарияланған

хабар тарату лицензиялары мен телекоммуникация
операторларының лицензияларын сатудан алынатын
кірістердің бір бөлігі қауымдық ақпарат құралдарына

ұлттық жоспарлар

салынады
—

Баспасөзде жарияланған жəне мемлекеттік реттеуші
•
�

органдардың веб-сайттарында орналастырылған ресми

қауымдық

баспаны

жəне

хабар

тарататын

қолдау

жөніндегі

мəлімдемелерде мемлекеттік, жеке жəне қауымдық хабар

ақпарат

тарату компаниялары арасында жиіліктерді бөлу жөніндегі

құрылымдық мемлекеттік шаралар, мысалы,

рəсімдер

жеңілдік бағалар, жеңілдік тарифтер

белгіленеді

(бұл

орынды

болған

жерде

құралдарын

қауымдық хабар тарату компаниялары үшін белгілі бір
•
�

квоталарды қоса алғанда)

АҚҰ қауымдық баспа жəне хабар тарататын
ақпарат құралдарына көмек көрсетеді, мысалы,

- Сенімді дереккөздерден реттеуші жүйенің тəуелсіздігі мен
ашықтығы туралы хабарламалар.

əлеуетті

арттыру,

уақытша

қаржыландыру,

бастапқы

қаржыландыру,

мүдделерді

қорғау

арқылы (мысалы, Оңтүстік Африкадағы Тəуелсіз
2.5.

МЕМЛЕКЕТ

ЖƏНЕ

АҚҰ

ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ

ҚАУЫМДЫҚ

ДАМУЫНА

АҚПАРАТ

баспагерлер

БЕЛСЕНДІ

қауымдастығы

-

www.independentpublisher.org)

ЖƏРДЕМДЕСЕДІ
Тексеру тəсілдері
•
�

қауымдық ақпарат құралдарына арналған хабар
тарату лицензияларының бағасы тым жоғары

— Ақпарат құралдарының даму немесе əлсіреу фактілері,

емес

мысалы,

жаңадан

құрылған

қауымдық

ақпараттық

компаниялардың жабылу жиілігін, қауымдық ақпарат
•
�

•
�

қауымдық хабар тарату қызметтері үшін белгілі

агенттіктерінің

бір жиіліктер үлесінің белгілі бір квоталары /

аудиторияның қауымдық баспа ақпарат құралдарын

резервтері

қамтуы жəне ол туралы деректер

санын

көбейту

немесе

азайту,

қауымдық хабар тарату компаниясын таңдау

—

жəне тұрақты қайта сайлау мəселесі бойынша

инвестициялардың деңгейі көтеріледі немесе төмендейді

қауым

аясындағы

ашық

тыңдаулар

Қауымдық

ақпарат

құралдарында

мемлекеттік

сияқты

тетіктер

—

Қауымдық хабар тарату ұйымдары үшін хабар тарату
жиілігіне квоталар көзделген.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ

Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation, March 2002 (Артикль 19,
Эфирге қол жеткізу: сөз бостандығы жəне хабар таратуды реттеу қағидаттары, 2002 ж. наурыз айы):
www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
BBC World Service Trust, African Media Development Initiative (Би-Би -Си Дүниежүзілік қызмет қоры, африкалық ақпарат
құралдарын дамыту бастамасы) (2006): www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml
Commonwealth Press Union (CPU) (Достық баспасөзінің одағы): www.cpu.org.uk

European Platform of Regulatory Authorities (Еуропа реттеуші органдардың платформасы (EPRA):
www.epra.org/content/english/index2.html
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EPRA - international directory of regulatory authorities (Халықаралық реттеуші органдардың анықтамалығы):
www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html

European Telecommunications Standards Institute (Еуропа электр байланысын стандарттау институты): www.etsi.org/
regulateonline.org: World Dialogue on Regulation for Network Economies - information and resources on regulatory reform,
including pro-poor initiatives (Дүниежүзілік желілік экономикаларды реттеу туралы диалог – халықтың кедей топтарының
мүддесі үшін бастамаларды қоса алғанда, басқару реформасы туралы ақпарат жəне дереккөздер): www.regulateonline.org/
index.php
UNESCO and the Commonwealth Broadcasting Association, Guidelines for Broadcasting Regulation, by Eve Salomon, 2006
(ЮНЕСКО жəне Британ Достастығы елдерінің телерадио хабарларын тарату қауымдастығы, Телерадио хабарларын
тарату саласындағы заңнама бойынша ұсынымдар, авторы: Ева Саломон, 2006):
http://portal.unesco.org/ci/en/files/21345/11399384219Guidelines_for_Broadcasting_Regulation.pdf/Guidelines+f
or+Broadcasting+Regulation.pdf
UNESCO, Legislation on Community Radio Broadcasting: comparative study of the legislation of 13 countries, 2003 (ЮНЕСКО,
13 елдегі қауымдық хабар тарату туралы заңнамалық актілерді салыстырмалы зерттеу, 2003):
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001309/130970e.pdf
World Association of Community Radio Broadcasters (Дүниежүзілік қауымдық радиохабар таратушылар қауымдастығы)
(AMARC): http://www.amarc.org
World Summit on the Information Society (Дүниежүзілік ақпараттық қоғам жөніндегі саммит): www.itu.int/wsis/search/index.html

C. ХАБАР ТАРАТУ ЖИІЛІКТЕРІНЕ ЛИЦЕНЗИЯ БЕРУ ЖƏНЕ БӨЛУ

МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Егер

жиіліктер

нарық

заңдарына

сəйкес

бөлінсе,

телекоммуникациялық компаниялар жиілік диапазонының көп
Хабар тарату

жиіліктерін

лицензиялауға жəне

таратуға

бөлігін сатып ала алады, ал хабар тарату зардап шегеді.

арналған бұл бөлім мемлекеттік, жеке жəне қауымдық ақпарат
құралдарының əртүрлі үйлесімін қолдауға қатысты жоғарыда

Халықаралық электр байланысы одағы (ХЭО) радиожиілік

келтірілген бөліммен сəйкес келеді, өйткені лицензиялар мен

диапазонын оңтайлы пайдаланудың жаһандық жүйесін құрды.

жиіліктерді беру медиа экология үшін маңызды. Сондықтан,

Ол жиілік диапазонын бөлуді реттеу нормативтерін белгілейді

жоғарыда келтірілген мазмұн осы санатқа да қатысты.

жəне жаһандық тарату жүйесін басқарады. Белгілі бір елде

Лицензиялау əртүрлілікке жетудің құралы болып табылады

жиілік диапазонын оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ету үшін

жəне бұл мəселені ақпараттық агенттіктерді лицензиялау

ұлттық жоспарларды əзірлеу кезінде ХЭО ережелерін сақтау

кезінде ескеру қажет. Сондай-ақ лицензиялардың əртүрлі

ұсынылады.

хабар тарату ұйымдары арасында əділ бөлінуін қамтамасыз
етіп қана қоймай, бірінші кезекте хабар тарату үшін жеткілікті

"Артикль 19" құқық қорғау ұйымының Access to the Airwaves

жиіліктер спектрін бөліп көрсету маңызды (атап айтқанда

("Эфирге қолжетімділік") басылымында лицензия берудің ең

телекоммуникация саласында бəсекелестікпен пайдалану үшін

озық тəжірибесінің қысқаша мазмұны ұсынылады.

бөлінетін жиіліктер санымен салыстырғанда).
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Broadcasting Pluralism and Diversity:Training Manual for African

— Шешімдерді қабылдау шарттарын, мерзімдерін жəне құны

Regulations ("Плюрализм жəне хабар таратудың əртүрлілігі:

туралы ақпаратты жариялауды қоса алғанда, хабар

Африкадағы

таратуға лицензиялар беруге қатысты заң ережелері

хабар

таратуды

реттеуге

арналған

оқу

материалдары") оқу материалы сол ұйымның хабар тарату
жəне

телекоммуникацияны

цифрландыру

мен

біріктіруді

— Жиіліктерді бөлу жəне лицензиялау процесінің орындалуы
туралы сенімді мекемелердің хабарламалары.

қорғауда пайдалы дəлелдер келтіреді. Бұл өзара байланысты
құбылыстар - ақпараттың жаңа цифрлық форматтарын жəне
ақпаратты көптеген жолдармен беру мүмкіндіктерін дамыту
аналогтық хабар тарату дəуірінде қалыптасқан хабар таратуды
реттеудің дəстүрлі

нысандарына қарсы

келеді.

Алайда

цифрландыру əлемнің барлық аймақтарына əсер етпегенін
атап өткен жөн, көптеген елдерде хабар таратушылардың
көпшілігі

əлі

де

аналогтық

немесе

"жер"

2.7.

ХАБАР

•
�

хабар таратушылар арасында əділ бөлінетіндігі
көзделген

қоғамның тең қол жеткізуін жəне ақпарат мазмұны мен меншік

саяси

практиканы

ажырата

білу

•
�

бар

коммерциялық

бірқатар
күштердің

елдерде

олар

араласуы,

саяси

бөлу

саяси

ең

жоғары

компанияларға

немесе

баға

ұсынуға

аукцион

өткізу

дайын
арқылы

жүргізілмейді

ерік-жігердің

болмауы, институционалдық əлеуеттің болмауы немесе осы

егер қоғамның мүдделерін басқа үміткерлер
жақсы қанағаттандырса, хабар тарату жиіліктерін

қажет.

Заңнамалық база, лицензиялау рəсімдері жəне реттеуші
органдар

ж оспарда хабар тарату ж иіліктері мемлекеттік,

арасында жəне ұлттық, өңірлік жəне жергілікті

тудыратын болса да, хабар таратуды реттеу əлі де ақпаратқа

қолданыстағы

БОЙЫНША

жеке жəне қауымдық хабар тарату ұйымдары

қолданады. Цифрландыру жиіліктердің əлдеқайда кең спектрін

нысандарының əртүрлілігін қамтамасыз етуі керек.

ЖИІЛІКТЕРІН БӨЛУ

ОЛАРДЫ ҰСТАУДЫҢ ƏРТҮРЛІЛІГІНЕ ЫҚПАЛ ЕТЕДІ

сигналдарын

Басқа санаттардағыдай, институционалдық шеңберлер мен

ТАРАТУ

МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАР МЕНШІК НЫСАНДАРЫ МЕН

•
�

факторлардың үйлесуі нəтижесінде іс жүзінде əрекет етпейді.

жаңа цифрлық жиіліктердің бір бөлігі хабар
таратуға беріледі (яғни, барлық жаңа жиіліктер ең
жоғары бағамен сатылмайды)

•
�

жерсеріктік
тарату

байланыс

жəне

компанияларының

кабельдік хабар
пайдаланушыларға

арналарды, соның ішінде қоғамдық хабар тарату
арналарын таңдауға, сондай-ақ хабар таратудың
2.6. ХАБАР

ТАРАТУ

ЖИІЛІКТЕРІН

БӨЛУ

БОЙЫНША

əртүрлілігіне

ықпал

етуге

белгілі

бір

МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАР ОЛАРДЫҢ ҚОҒАМ МҮДДЕСІ

міндеттемелері болуы керек (мысалы, ұлттық

ҮШІН ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНЫЛУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ

азшылық арналарын ұсыну).

•
�

Тексеру тəсілдері

реттеуші органдардың Халықаралық электр
байланысы

одағының

нормаларына

жəне

қауымдық хабар тарату ұйымдарына қатысты
ЮНЕСКО

ұсынымдарына

сəйкес

келетін

— Радиожиіліктерді, арналарды жəне жиілік диапазондарын
бөлу бойынша жарияланған ұлттық жоспарлар

жиіліктер спектрін бөлу жөніндегі жоспары бар
- Сенімді мекемелерден лицензиялау жəне хабар тарату
•
�

ж оспарды əзірлеу АҚҰ ж əне медиа сектормен

жиілігін бөлу процесінің орындалуы туралы хабарламалар

консультация жүргізумен қатар жүреді
- Лицензия берудегі кемсітушіліктің дəлелі, мысалы, діни, тілдік
•
�

жоспар жарияланды жəне кеңінен таратылады.

немесе этникалық себептер бойынша халықтың ресми
немесе нақты белгілі бір топтарын алып тастау

Тексеру тəсілдері
— Радиожиіліктерді, арналарды жəне жиілік диапазондарын
бөлу бойынша жарияланған ұлттық жоспарлар
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•
�

— Ақпарат құралдарының өркендеу немесе əлсіреу фактілері,
мысалы,

жаңадан

компаниялардың
деректер,

құрылған
жабылу

лицензиясы

қауымдық
жиілігін

жоқ

лицензия түрлерінің бағасы ашық жəне алдын
ала белгіленген

ақпараттық

куəландыратын

қауымдық

•
�

ақпарат

реттеуші органдар лицензия шарттарына сəйкес
олардың нақты пайдаланылуын қамтамасыз ете

құралдарына қатысты санкциялар туралы деректер.

отырып, жиіліктерді пайдалануды бақылауды
жүзеге асырады.

2.8. ТƏУЕЛСІЗ ЖƏНЕ АШЫҚ РЕТТЕУШІ ЖҮЙЕ
•
�

хабар таратуға лицензиялар беру шешімдері мен
процестеріне халықаралық стандарттарға сəйкес

•
�

Тексеру тəсілдері

келетін тəуелсіз реттеуші органның қадағалауы

— Сенімді мекемелерден реттеуші органдардың мəртебесі

жүзеге асырылады (қараң.: 1В-бөлімі. Реттеуші

жəне олардың мемлекеттік жəне коммерциялық мүдделерден

жүйе)

тəуелсіздігі туралы хабарламалар

хабар таратуға арналған лицензияларға берілген

—

өтінімдер

туралы жарияланған ақпаратты қоса алғанда, хабар таратуға

заңда

белгіленген

ашық

жəне

объективті өлшемшарттар бойынша қаралады

Шешім қабылдау шарттарын, мерзімдерін жəне баға

лицензия беру туралы заң ережелері
—

Лицензиялау жəне жиіліктерді бөлу процесінің орындалуы
туралы сенімді мекемелердің хабарламалары.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ

Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation, March 2002 (Артикль 19,
Эфирге қол жеткізу: сөз бостандығы жəне хабар таратуды реттеу қағидаттары, 2002 ж. наурыз айы):
www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
Article 19, Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators, June 2006 (Артикль 19, Плюрализм
жəне хабар таратудың əртүрлілігі: Африкадағы хабар таратуды реттеуге арналған оқу материалдары):
www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf
Article 19, Broadcasting Policy and Practice in Africa, 2003 (Артикль 19, Африкадағы саясат жəне хабар тарату тəжірибесі,
2003): www.article19.org/pdfs/publications/africa-broadcasting-policy.pdf
European Platform of Regulatory Authorities - international directory of regulatory authorities (Еуропа реттеуші органдардың
платформасы - Халықаралық реттеуші органдар анықтамалығы): www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html
IInternational Telecommunications Union - Radiocommunications Sector (Халықаралық электр байланыс одағы –
радиобайланыс секторы): www.itu.int/ITU-R/
Media Institute of Southern Africa: Licensing and Accreditation - the threat to media freedom in the SADC region (Оңтүстік
Африканың ақпарат құралдары институты: лицензиялау жəне аккредиттеу - Оңтүстік Африка елдерінің даму қоғамдастығы
аймағындағы ақпарат құралдары бостандығына төнген қауіп (SADC): www.misa.org/publications/Protocol%20Sadc.pdf
World Association of Community Radio Broadcasters (Дүниежүзілік қауымдық радио хабар таратушылар қауымдастығы)
(AMARC): http://www.amarc.org
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D. КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТКЕ САЛЫҚ САЛУ ЖƏНЕ РЕТТЕУ

МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР
Бұл бөлімде салық салу жəне кəсіпкерлік қызметті реттеу
мəселелері

қарастырылады,

өйткені

олар

ақпарат

құралдарының дамуына кедергі келтіруі немесе ықпал етуі

2.9. МЕМЛЕКЕТ

САЛЫҚ

САЛУДЫ

ЖƏНЕ

АҚПАРАТ

ҚҰРАЛДАРЫН ҚАНДАЙ ДА БІР КЕМСІТУСІЗ ДАМЫТУ

мүмкін. Жеке жəне қауымдық ақпарат құралдарына кəсіпкерлік

ҮШІН КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ РЕТТЕУ

қызмет туралы барлық ұлттық заңдар мен регламенттерде,
оның ішінде, салық салуға, баждарға, тиісті тіркеу алымдары

•
�

мен рəсімдеріне, сондай-ақ жұмыс орындарына қойылатын

жеңілдікті салық салу, əкелу баждары жəне
тарифтік

талаптарға қатысты нормалар мен практиканы қоса алғанда,

жүйелер хабар

тарату жəне баспа

ақпарат құралдарының дамуына ықпал етеді

бірдей жəне тең дəрежеде қарау керек.
•
�

Белгілі бір салық режимі ақпарат құралдарының жалпы өсуін

мемлекет ақпарат құралдарын ұйымдастырудан
жоғары

тоқтата алады (жабдыққа, мысалы, баспа машиналарына,

салықтар

мен

салық

алымдарын

алмайды

шығын материалдарына, мысалы, қағазға, баспа ақпарат
құралдарын сатуға салынатын салықтар). Мемлекет таңдап

•
�

алатын салықтар мен алымдар медиа-нарықты "бұрмалай"

мемлекеттік саясат жəне салық салу практикасы
ақпарат құралдарын кемсітуге əкелмейді, тек

алады, бұл тек белгілі бір, мемлекет бақылайтын ақпарат

белгілі бір жеке ақпарат агенттіктерге қолайсыз.

агенттіктеріне қолайлы.
Тексеру тəсілдері
Жəне

керісінше,

ақпараттық

мемлекет

агенттіктерге

жеңілдікпен
жəне

салық

салуды,

жабдықтарды

(радио,

—

Баспасөзде жарияланған жəне мемлекеттік реттеуші
органдар мен салық қызметтерінің веб-сайттарында

теледидарлар, компьютерлер, портативті құрылғылар) сатып

орналастырылған ресми хабарламалар

алуға арналған жеңілдікті əкелу баждары мен тарифтік
жүйелерді енгізу арқылы ақпарат құралдарының өркендеуіне

—

ықпал ете алады. Мемлекет хабар таратушылардан тікелей

жүйесін енгізуді орындау туралы сенімді мекемелерден

салық төлемдерін алып тастауы немесе қысқартуы мүмкін.
Дискриминацияның болмауы қағидаты мұнда ең басты нəрсе:
мемлекет салық салуды немесе кəсіпкерлік қызметті реттеуді
саяси немесе коммерциялық мақсаттарға жету үшін бір ақпарат
агенттіктеріне басқалардан артықшылық беретін құрал ретінде
пайдаланбауы керек.

Ақпарат құралдарын дамытуды ынталандыру үшін салық салу
хабарламалар

—

Сенімді мекемелерден салық салу жүйелерінің, атап
айтқанда, ақпараттық агенттіктер арасындағы кемсітушілік
мəселелеріне жəне медиа секторды əлсірететін жоғары
салықтардың болуына қатысты іс-əрекеттері туралы
хабарламалар.

Мемлекеттік жарнаманы орналастыру ақпарат құралдарының

Дискриминацияның болмау қағидаты мұнда негізгі болып

плюрализміне жəне олардың дамуына кедергі келтіруі немесе

табылады: мемлекет саяси немесе коммерциялық мақсаттарға

ықпал етуі мүмкін. Жарнаманың мазмұнына қатысты заң

жету үшін жарнаманы белгілі бір ақпараттық агенттіктерге

ережелерін егжей-тегжейлі қарау бұл бөлімнің міндетіне

қолдау көрсету құралы ретінде пайдаланбауы керек. Қоғамдық

кірмейді.

хабар тарату компаниялары нарықтық бағадан төмен бағамен

Мемлекет

қаржыландыратын

жарнама

коммерциялық жарнама нарығы нашар дамыған елдерде

жарнама

шешуші табыс көзі бола алады.

коммерциялық бəсекелестерімен салыстырғанда əділетсіз

орналастыруды

ұсына

отырып,

бəсекелестік режимінде жұмыс істемеуі керек.
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өздерінің

Мемлекет бағдарламалардың сапасы үшін жарнаманың жалпы

2.11.АҚПАРАТ

ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ

көлемін шектей алады; алайда шектеулер медиа сектордың

МƏСЕЛЕЛЕРІН ТИІМДІ РЕТТЕУ

дамуын

•
�

тежейтіндей

қатаң

болмауы

керек,

ақпарат

ЖАРНАМА

хабар тарату жəне баспа ақпарат құралдары

құралдарының қандай да бір секторы əділетсіз түрде қолайсыз

жарнамалық

күйде қалмауы керек. Нұсқаулық ретінде аймақтық деңгейде

аймақтық келісілген шектеулерді қолданады

келісілген

шектеулер

болуы

мүмкін,

мысалы,

мазмұндағы

•
�

хабар тарату жəне баспа ақпарат құралдары
қолданылатын

жарнама

саясатында

кемсітушілік

бөлу

жасамайды
•
�

немесе

Еуропа

трансшекаралық телевидение туралы конвенциясы.
2.10.Мемлекет

ұлттық

бағдарламалардан

бойынша

ұлттық

жарнаманы

немесе

аймақтық

келісілген директиваларды ұстанады
•
�

мемлекет ж арнаманы əділ, ашық жəне

жаңылыстыратын

жарнаманы

орналастыруға

кемсітпеушілік жолымен, мысалы, мінез-

жол бермейтін тəуелсіз кəсіби орган белгілеген

құлықтың

жарнама кодексінің болуы

арнайы

кодексін

пайдалана

отырып орналастырады
•
�

•
�

мемлекеттікж арнаманы тарату барлық
ақпарат құралдарына əділ қолжетімділікті

Тексеру тəсілдері

қамтамасыз ету үшін нақты бақыланады

—

Жарнама кодексі бар жəне қолданылады

қоғамдық хабар тарату құралдары жарнамаға

—

Жарнама көлемі жəне бағдарламалардан жарнаманы

қатысты

бөлу жөніндегі директивалар бар жəне қолданылады.

əділ

бəсекелестік

ережелерін

сақтайды
•
�

мемлекет қарж ыландыратын жарнаманы
бөлу арнайы мінез-құлық кодекстерін немесе
басқа нұсқауларды басшылыққа алады

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
Article 19, Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation, March 2002 (Артикль 19,
Эфирге қол жеткізу: сөз бостандығы жəне хабар таратуды реттеу қағидаттары, 2002 ж. наурыз айы):
www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
Article 19, Broadcasting Policy and Practice in Africa, 2003 (Артикль 19, Африкадағы саясат жəне хабар тарату тəжірибесі, 2003):
www.article19.org/pdfs/publications/africa-broadcasting-policy.pdf
BBC World Service Trust, African Media Development Initiative (Би-Би -Си Дүниежүзілік қызмет қоры, африкалық ақпарат
құралдарын дамыту бастамасы): www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml
EPRA - international directory of regulatory authorities (Халықаралық реттеуші органдар анықтамалығы):
www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html
European Convention of Transfrontier Television (Еуропа трансшекаралық телевидение туралы конвенция):
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/132.htm
UNESCO and the Commonwealth Broadcasting Association, Guidelines for Broadcasting Regulation, by Eve Salomon, 2006
(ЮНЕСКО жəне Британ Достастығы елдерінің телерадио хабарларын тарату қауымдастығы: Телерадио хабарларын тарату
саласындағы заңнама бойынша ұсынымдар, авторы: Ева Саломон, 2006):
http://portal.unesco.org/ci/en/files/21345/11399384219Guidelines_for_Broadcasting_Regulation.pdf/
Guidelines+for+Broadcasting+Regulation.pdf
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3

Ақпарат құралдары
демократиялық

талқылауға арналған
платформа ретінде
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НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

A

АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ҚОҒАМНЫҢ
ƏРТҮРЛІЛІГІН КӨРСЕТЕДІ

3.1 Ақпарат құралдары – мемлекеттік,
жеке жəне қауымдық – халықтың
барлық топтарының қажеттіліктеріне
қызмет көрсетеді
3.2 Медиа ұйымдар қызметкерлерді
жұмысқа қабылдау кезінде
əлеуметтік əртүрлілікті көрсетеді

D

3.9 Адалдық пен туралық
талаптарын белгілейтін тиімді хабар
тарату кодексі
3.10 Хабар тарату кодексін тиімді қолдану

E
B

ҚОҒАМДЫҚ ХАБАР ТАРАТУ ҚЫЗМЕТІНІҢ
МОДЕЛІ

3.3 Қоғамдық хабар тарату қызметтерінің
мақсаттары заңды түрде айқындалған
жəне оларға кепілдік берілген
3.4 Қоғамдық хабар тарату қызметтерінің
жұмысы кез келген салада кемсітілмейді

АДАЛДЫҚ ПЕН ТУРАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ

ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНА
ДЕГЕН СЕНІМІ МЕН СЕНІМДІЛІК ДЕҢГЕЙІ

3.11 Қоғам ақпарат құралдарына сенім мен
сенімнің жоғары деңгейін көрсетеді
3.12 Медиа ұйымдар қоғамның олардың
жұмысына деген қатынасына тез жауап
береді
F

ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

3.5 Тəуелсіз жəне ашық басқару жүйесі

3.6 Қоғамдық хабар тарату қызметі қоғам
мен АҚҰ мүдделеріне қызмет етеді

C

АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ
ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕУІ

3.7 Баспа жəне хабар тарататын ақпарат
құралдарының ықпал ететін өзін-өзі
реттеу тетіктері бар
3.8 Ақпарат құралдары өзін-өзі реттеу
мəдениетін көрсетеді
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3.13 Журналистер, ақпарат құралдарының
қызметкерлері жəне медиа ұйымдар
кəсіби қызметті қауіпсіз жағдайларда
жүргізе алады
3.14 Медиа тəжірибе қауіпсіздіктің
жеткіліксіз жағдайынан зардап шекпейді

санат

3

Ақпарат құралдары
демократиɹлық талқылауға
арналған платформа ретінде
A. АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ҚОҒАМНЫҢ ƏРТҮРЛІЛІГІН КӨРСЕТЕДІ
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Ақпарат құралдары демократияны қолдау мен дамытуда, адам

Медиа ұйымдар əртүрлі əлеуметтік тəжірибені қалыптастыру

құқықтарын тиімді басқаруда жəне сақтауда үлкен маңызға ие,

үшін жеткілікті мүмкіндіктерге ие. Ақпарат құралдары қоғамның

бірақ оны іс жүзінде қалай жүзеге асыру туралы бірыңғай пікір

əр тобының мүдделерін қанағаттандыра алады жəне əртүрлі

жоқ. Бұл мəселенің айналасындағы шиеленіс ішінара ақпарат

топтарға ақпарат пен ойын-сауыққа қол жеткізе алуға мүмкіндік

құралдарының

береді. Ақпарат құралдары қоғамның əр тобының пікірін

екі

атқаратындығына
құралдары

қиылысатын,
байланысты.

демократиялық

бірақ

Бір

əртүрлі

рөл

жағынан,

ақпарат

білдіруге арналған платформаны қамтамасыз ете алады. Бірақ

ақпарат

алмасу,

олар стереотиптерді нығайту, қоғам топтары арасындағы

талқылау,

қамтамасыз етеді. Екінші

шиеленісті арттыру жəне белгілі бір топтарды қоғамдық

жағынан, ақпарат құралдары – əлеуметтік өмірдің толыққанды

дискурстан шығару арқылы күдік, қорқыныш, дискриминация

мүшесі, қуатты институттарды (мемлекеттік жəне жеке)

жəне зорлық-зомбылық тудыруы мүмкін.

мəдениетті білдіру мүмкіндігін

қадағалайтын жəне мемлекеттің қоғам алдындағы есебін
қадағалайтын күзетші ретінде əрекет етеді. Əлеуметтік өмірдің

Ақпараттың кез келген плюралистік құралы əртүрлілікке қол

белсенді қатысушысы ретінде ақпарат құралдары белгілі бір

жеткізудің бір (бірақ жалғыз емес) шарты болып табылады.

саяси мүдделерді қолдай алады жəне қақтығыстың құралы

Қауымдық

бола алады. Бұл сапада ақпарат құралдары өз əрекеттері үшін

азшылық топтарға қызмет көрсетуде ерекше маңызды рөл

есеп беруі керек деп болжау қисынды. Ақпарат құралдары

атқарады,

талқылау

қоғамның қолдауы əлеуметтік əртүрлілікті қауымдық ақпарат

мен

пікірталас

алаңы

болғандықтан, ақпарат

ақпарат

құралдары

сондықтан

оларды

маргиналды
мемлекет

топтар

пен

мен

азаматтық

бір

құралдарында көрсету үшін өте маңызды болып көрінеді

партияның немесе үкіметтің бақылауынсыз беруге рұқсат етілуі

(сонымен қатар 2-санатты қараңыз). Алайда азшылықтардың

маңызды. Сондықтан медиа қоғамдастық тарапынан ақпарат

проблемаларын жетекші ақпарат құралдары да көрсеткені

құралдарын олардың жауапты мінез-құлқын қамтамасыз ету

маңызды.

құралдарына

талқылау

мен ақпаратты

қандай

да

үшін реттеу ұмтылыстарына келтіретін кедергі бар, сондықтан
реттеуші органдар баспа жəне хабар тарату ұйымдары
арасындағы

жауапкершілікті

ұйымдарына

ерекше

қоғамдық

демократиялық

рөл

хабар

тарату

бере

отырып

ажыратады.

Ақпарат құралдарының əлеуметтік əртүрлілікке қатынасы
ресми реттеу мəселесі болып табылады (мысалы, мемлекеттік
хабар тарату қызметтеріне қоғамның барлық салаларын қамту
жəне

барлық

саяси

партияларға

əділ

қолжетімділікті

қамтамасыз ету). Ақпарат құралдарының қызметі азаматтық
Алайда ақпарат құралдары өздерінің демократиялық əлеуетін

жəне қылмыстық кодекс заңдарымен, мысалы, жеккөрушілік

іске асыру үшін оларды қоғамның əртүрлілігін көрсетуі ақылға

тіліне тыйым салатын заң сияқты реттелуі мүмкін.

қонымды талап болып табылады. Қоғамның əртүрлілігі жанжақты: бұл – гендер, жас, нəсіл, этникалық тиістілік, каста, тіл,
діни нанымдар, физикалық мүмкіндіктер, жыныстық бағдар,
табыс, əлеуметтік тиістілік жəне т. б.

Реттеу

əсіресе,

коммерциялық

хабар

тарату

негізінен

жарнамаға бағытталған қалалық аудиторияға қызығушылық
танытатын қоғамдарда маңызды болмақ.
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u ақпарат құралдарында ұсынылған ақпарат əйелдер
мен маргиналды топтарға қолжетімді (мысалы, бұл
топтардың ақпаратқа қолжетімділігінің қандай
формасы, сондай-ақ сауаттылық деңгейі ескеріледі).
Тексеру тəсілдері
— Ақпарат құралдарының қоғамдық хабар тарату
бағдарламаларының бір бөлігі азшылық тілінде беріледі
немесе маргиналды топтарға бағыттал
— Азшылық тілдерінде хабар тарататын немесе маргиналды
топтарға қызмет көрсететін қауымдық ақпараттық
ұйымдардың саны жəне шамамен аудиторияны қамтуы
— Ақпарат құралдарының тəуелсіз мониторингі, соның ішінде
сенімді мекемелер жүргізетін ақпараттың əртүрлілігін талдау.

3.2 МЕДИА ҰЙЫМДАР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЖҰМЫСҚА
ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕ ƏЛЕУМЕТТІК ƏРТҮРЛІЛІКТІ
КӨРСЕТЕДІ
3.1 АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ – МЕМЛЕКЕТТІК, ЖЕКЕ ЖƏНЕ
ҚАУЫМДЫҚ – ХАЛЫҚТЫҢ БАРЛЫҚ ТОПТАРЫНЫҢ
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕДІ

u

əйел журналистер медиа-индустрияда немесе
медиасекторда, соның ішінде басшылықтың жоғары
деңгейлерінде əділ ұсынылған

u ақпарат құралдары белгіленген қызмет көрсету
аймағының лингвистикалық əртүрлілігін көрсететін
тілді/ тілдерді қолданады

u журналистер – этникалық азшылықтардың,
лингвистикалық жəне діни топтардың өкілдері
медиаиндустрияда немесе медиа-секторда, соның ішінде

u ақпарат құралдары маргиналды халық топтары

басшылықтың жоғары деңгейлерінде əділ ұсынылған.

қолданатын тілді/ тілдерді қолданады
u қауымдық ақпарат құралдары (баспа жəне хабар
тарату) халықтың белгілі бір топтары үшін, мысалы,
байырғы халықтар, тайпалар жəне босқындар үшін

Тексеру тəсілдері
— Басшы лауазымдағы əйел журналистер мен əйелдердің
үлесі

жұмыс істейді
u мемлекеттік немесе қауымдық ақпарат құралдары іс

— Этникалық азшылықтар, лингвистикалық жəне діни топтар
арасындағы журналистер мен басшы қызметкерлердің үлесі

жүзінде əртүрлі саяси көзқарастар мен əлеуметтік
мүдделердің кең спектрін, соның ішінде қоғамның ең
осал топтарының мүдделерін білдіреді

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
Article 19, Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators, 2006 (Артикль19, Плюрализм жəне
хабар таратудың əртүрлілігі: Африкадағы хабар таратуды реттеуге арналған оқу материалдары): www.article19.org/
pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf
Commonwealth Broadcasting Association (CBA) with support from UNESCO, CBA Editorial Guidelines, 2005 (ЮНЕСКО жəне
Британ Достастығы елдерінің телерадио хабарларын тарату қауымдастығы, «Си-Би-Эй» редакциялық нұсқаулығы):
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001356/135672e.pdf

[42]

я

МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

қоғамдық хабар тарату қызметі демократияның негізі бола
алады.

Қоғамдық хабар тарату қызметі дегеніміз – қоғам құрған,

(Толық

анықтаманы

Африкадағы

Тəуелсіздік

пен

қаржыландыратын жəне қоғам бақылайтын жəне қоғам

плюрализмді дамыту туралы Виндхук декларациясының он

мүддесі үшін құрылған хабар тарату қызметі. Бұл мемлекеттік

жылдығына арналған форумда 2001 жылы қабылданған

немесе

жəне

Африка хабар тарату хартиясынан қараңыз). Ең бастысы,

коммерциялық күштердің қысымынан босатылады. Қоғамдық

қоғамдық хабар тарату қызметі, егер мемлекет оның иесі

хабар тарату қызметі – азаматтардың ақпарат, білім жəне

болса да, коммерциялық емес жəне белгілі бір саяси

ойын-сауық

плюрализм,

мақсаттарды

тəуелсіздік,

орталығында қоғамның мүдделері болуы керек жəне, əдетте,

жеке

меншік

көзі.

бағдарламалардың

емес,

саяси

араласудан

Кепілдендірілген
əртүрлілігі,

редакциялық

тиісті қаржыландыру, есеп беру жəне ашықтық жағдайында

қолдамауы

керек.

Оның

мүдделерінің

ол бүкіл ел бойынша ұлттық қамту мен міндеттерге ие болуы
керек.
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Көбінесе ұлттық қызметтерді өңірлік қоғамдық хабар тарату
қызметтері

(атап

айтқанда,

федералды

и

мемлекеттерде

немесе автономды округтері бар мемлекеттерде) немесе
əртүрлі тілдерде хабар тарататын қызметтер толықтырады.
Қоғамдық хабар тарату қызметтері (ҚХҚ) қабылдағыштардың
меншік иелеріне салынатын алымдар мен салықтар есебінен
қоғамдық

қорлардан

қаржыландырылуы

мүмкін.

Жеке

қаржыландыру көздері қосымша тартылуы мүмкін. Жеке
хабар тарату ұйымдары қоғамдық хабар тарату қызметтерінің

3.3 ҚОҒАМДЫҚ ХАБАР ТАРАТУ
ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢМАҚСАТТАРЫ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ
АЙҚЫНДАЛҒАН ЖƏНЕ ОЛАРҒА КЕПІЛДІК БЕРІЛГЕН

кейбір қызметтерін атқара алады.

u ҚХҚ құзыретінің саласы заңмен нақты белгіленген

Қоғамдық хабар тарату қызметтері нарық ұлттық хабар

u	СО

таратудың

барлық

алмайтындығына
өздерінің

қажеттіліктерін

негізделген.

басқаруына,

ҚХҚ

қанағаттандыра

ерекшелігі

бюджетіне

жəне

–

олар

редакциялық

тəуелсіздігіне араласудан, əсіресе коммерциялық жəне саяси
сипаттан қорғалған. Олардың қоғамға қызмет етуі қоғамға,
əсіресе сайлау кезінде саяси теңгерімді ақпарат алуға

ҚХҚ редакциялық тəуелсіздіктің жəне тиісті əрі
сенімді қаржыландырудың ерекше кепілдіктеріне ие

u	СО
u	СО

ҚХҚ өзінің басқару органдары арқылы қоғамға есеп
береді

бағытталған.
Тексеру тəсілдері
Сонымен қатар, ҚХҚ əдетте, олардың тарату жүйесі елдің

— Қоғамдық хабар тарату қызметтерінің құзыретін

бүкіл аумағын қамтуға жəне барлық аймақтар, мəдениеттер

айқындайтын тиісті заң

мен лингвистикалық топтардың қызмет көрсету саласына
енуге тырысады. Əрине, бұл ақпарат алушылардан байланыс
құралдарына

(хабар

тарату,

электрмен

жабдықтау,

телекоммуникация) қолжетімділікті талап етеді.

— Бір немесе одан да көп ҚХҚ-ға салынатын қоғам
мүдделеріне қызмет ету міндеттемелері
— Редакциялық тəуелсіздікке кепілдік беретін жəне
қаржыландыру жүйесін белгілейтін реттеу шаралары.

ҚХҚ жарнаманың көлемі əдетте, шектеулі немесе ол жоқ.
Оларды беру ақысыз немесе жалпы халық үшін қолжетімді
болуы керек. Олардың құзырына соңғы жаңалықтарды жанжақты жəне теңгерімді түрде беру; қоғамдық дискурс үшін
форум ұсыну; жергілікті қамтудың ең аз көлемі (мүмкін
квоталарды пайдалану арқылы) жəне əртүрлі креативті жəне
бірегей бағдарламалар кіруі мүмкін.

қамти алмайды. Мысалы, қауымдық станциялар ұлттық
аудиторияға қол жеткізе алмайды, бірақ қоғамдық хабар
тарату қызметінің функцияларын атқарады.
Қоғамдық хабар тарату қызметтері өз елдеріндегі ақпарат
құралдарының технологиялық ортасын жаңартуда шешуші
рөл атқаратын болады жəне азаматтардың тұрғылықты
жасына,

біліміне

жəне

қаржылық

жағдайына

байланысты туындайтын цифрлық алшақтықты жою үшін
тиісті жабдықтар орнатуды қажет етеді.
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КЕЗ КЕЛГЕН САЛАДА КЕМСІТІЛМЕЙДІ
u жерсеріктік жəне кабельдік хабар тарату арналары
ҚХҚ бағдарламаларын беруден бас тартпайды

Кейбір ҚХҚ осы сипаттамалардың кейбіріне ие, бірақ бəрін

жеріне,

3.4 ҚОҒАМДЫҚ ХАБАР ТАРАТУ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫ

Тексеру тəсілдері
— Арналарды кемсітуге кедергі келтіретін нақты
ережелердіңбар екендігінің дəлелі.
3.5 ТƏУЕЛСІЗ ЖƏНЕ АШЫҚ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ
u ҚХҚ-ны басқарушы лауазымдарға тағайындау процесі
ашық болып табылатын жəне мемлекеттің тікелей
араласуынан немесе кез келген мүдделі саяси немесе
коммерциялық құрылымның бақылауынан
босатылған тəуелсіз басқару органдары қадағалайды

u басқару органдары ҚХҚ-ның қоғам мүдделеріне
қызмет ету үшін алған міндеттемелерін орындауын
жəне олардың тəуелсіздігін қорғауды қамтамасыз
етеді.

Тексеру тəсілдері
— Басшы органдарға қызметкерлерді тағайындауға қатысты

3.6 ҚОҒАМДЫҚ ХАБАР ТАРАТУ ҚЫЗМЕТІ ҚОҒАМ МЕН АҚҰ
МҮДДЕЛЕРІНЕ ҚЫЗМЕТЕТЕДІ
u ҚХҚ қоғам жəне АҚҰ өкілдерімен консультациялар
жүргізеді, шағымдарды қабылдау жүйесі орнатылған
u ҚХҚ басшылық лауазымдарға тағайындау процесіне
қоғамның қатысуы.

кез келген тиісті реттеу шарасы
— Басқарушы органдардың өз өкілеттіктерін жүзеге
асыратындығының дəлелі.

Тексеру тəсілдері
— ҚХҚ-ның азаматтық қоғаммен өткізетін консультациялар
туралы айғақтар, мысалы, аудиториямен кері байланыс
форумдары
— ҚХҚ жүйелі түрде халықтың шағымдарына жауап
беретіндігі туралы айғақтар.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
Article 19 International Standards series - A Model Public Service Broadcasting Law, June 2005 (Артикль 19, Халықаралық
стандарттар сериясы - Қоғамдық хабар тарату қызметі туралы заңның үлгісі, 2005 ж. маусым):
www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf

Council of Europe, Committee of Ministers, and Recommendation No R (96) 10 of the Committee of Ministers to Member States
on the Guarantee of the Independence of Public Service Broadcasting, Sept 11 1996 (Еуропа кеңесі, Мүше мемлекеттерге
қоғамдық хабар тарату сипатының тəуелсіздігіне кепілдік беру туралы мəселе бойынша министрлер комитетінің R (96) 10
ұсынымы, 1996 ж. 11 қыркүйек): www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_r96_10_psb_110996_tcm6-4322.pdf

International Federation of Journalists - Public Broadcasting for All campaign and related resources (Халықаралық
журналистер федерациясы – Баршаға арналған қоғамдық хабар тарату науқаны): www.ifj.org/default.asp?
Issue=pubbroad&Language=EN

International Federation of Journalists - international directory of public broadcasters (Халықаралық журналистер
федерациясы - Қоғамдық хабар тарату ұйымдарының халықаралық анықтамалығы): www.ifj.org/default.asp?
Issue=pubroadlinks&Language=EN

Public Service Broadcasting Trust - India (Қоғамдық хабар тарату қызметінің қоры (Үндістан): www.psbt.org/index2.htm

Recommendation CM/Rec (2007)3 of the Council of Europe on the remit of public service media in the information society
(Еуропа кеңесінің CM/Rec (2007)3 ұсынымы)

UNESCO, Public Service Broadcasting. A Best Practices Source Book, 2005 (ЮНЕСКО, Қоғамдық хабар тарату қызметі:
Жұмыстың ең жақсы əдіс-тəсілдерінің анықтамалығы, 2005):

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=20394&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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UNESCO, Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development: Public Service Broadcasting - a comparative legal survey,
by Toby Mendel, 2000 (ЮНЕСКО, Азия-Тынық мұхиты хабар таратуды дамыту институты: қоғамдық хабар тарату
қызметі: салыстырмалы құқықтық зерттеу, авторы: Тоби Мендел, 2000): www.unesco.org/webworld/publications/
mendel/jaya_index.html

Ұлттық жəне өңірлік реттеуші органдардың таңдаулы веб-сайттары:
Азия-Тынық мұхиты өңірі: www.abu.org.my
Босния жəне Герцеговина: www.cra.ba
Канада: www.crtc.gc.ca/eng/welcome.htm
Чех Республикасы: http://www.rrtv.cz/en/
Эстония: www.rhn.ee/e_main.htm
Еуропа: www.epra.org/content/english/index2.html
Еуропа: www.ebu.ch/en/index.php
Ямайка: www.broadcastingcommission.org
Кения: www.cck.go.ke/home/index.asp
Косово: www.imc-ko.org/index.php?lang=en&pag=home
Нигерия: www.nbc.gov.ng
Солтүстік Америка: http://www.nabanet.com/
Оңтүстік Африка: www.icasa.org.za/Default.aspx?Page=2
Біріккен Корольдік: www.ofcom.org.uk/

C. АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕУІ
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Өзін-өзі реттеу медиа индустрия ішінде жұмыс істейтін
барлық мүдделі тұлғалар – баспагерлер, ақпарат құралдары

Журналистикадағы жоғары этикалық нормалар мен кəсіби

иелері, редакторлар мен журналистер, сондай-ақ жалпы

стандарттарды қамтамасыз етудің ең жақсы кепілдіктері

жұртшылық тиісті түрде қатысатын жерде неғұрлым табысты.

ақпараттық ұйымдар ішінде жəне арасында ерікті өзін-өзі

Медиа ұйымдар күнделікті практиканың бір бөлігі болуы керек

реттеу болып табылады.

этика жəне кəсіби мінез-құлық кодекстерін əзірлеуі керек.

Тиімді өзін-өзі реттеу – бұл форма мен мəдениеттің мəселесі.

Өзін-өзі реттеу нашар дамыған жерде күш-жігерді шағымдар

Ұлттық медиа мəдениеттерде өзін-өзі реттеу аппараты болуы

мен

мүмкін: этика кодексінің, омбудсменнің, шағымдарды талдау

шоғырландыруға болады. Бірқатар мемлекеттердің алдында

жөніндегі комиссияның болуы, баспа немесе хабар таратуды

реттеуге қатысты ерекше дилемма тұр. Қақтығыстарға

теріске шығару практикасы, түзетулер енгізу жəне т.б. Бірақ

ұшыраған мемлекеттерде ақпарат құралдары қақтығысты

олар басым қоғамдық жəне кəсіби тексерусіз тиімсіз болуы

ушықтырып, жеккөрушілікті күшейтеді, бірақ саяси мақсаттар

мүмкін. Керісінше, өзін-өзі реттеу кейде ресми мемлекеттік

үшін мемлекеттік цензураны енгізуге ықпал етпеу үшін мұны

құрылымдар мен органдардың араласуынсыз тиімді болуы

тыйыммен шешуге болмайды. Мүмкіндігінше этика жəне

мүмкін жəне тек жергілікті жəне ішкі деңгейде қырағылық

ақпарат құралдарының мониторингі саласындағы білім беруді

таныту арқылы жүзеге асырылады, онда олар этика мен

халықаралық қолдау арқылы өзін-өзі реттеу қолайлы болып

ақпаратты

табылады. Бірақ барлық ұлттық жағдайлар үшін бірыңғай

ұсынудың

дəлдігі

туралы

мəселелердің

жауапкершілігі мен ашықтығына қамқорлық жасайды.
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этикалық

модель жоқ.

нұсқаулық

сияқты

негізгі

мəселелерге

и
3.7 БАСПА ЖƏНЕ ХАБАР ТАРАТАТЫН АҚПАРАТ
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ӨЗІН-ӨЗІ
РЕТТЕУ ТЕТІКТЕРІ БАР
u медиа ұйымдардың нақты этикалық кодекстері жəне
редакциялық саясаттың айқын бағыттары бар
u кодекстер журналистік ортада белсенді түрде

3.8 А Қ П А Р А Т Қ Ұ Р А Л Д А Р Ы Ө З І Н - Ө З І Р Е Т Т Е У
МƏДЕНИЕТІН КӨРСЕТЕДІ
u тəуелсіз журналистер қауымдастықтары бар жəне
тиісті тəжірибелердің үлгілерін таратады
u медиа ұйымдар өз аудиториясының сұрақтарына
жауап береді, мысалы, халықтың шағымдарын
қабылдау арналарын құру жəне жауап беру құқығын
жүзеге асыру

таратылады жəне үнемі талқыланып, зерттеледі
u медиа индустриясы деңгейінде этикалық нормаларды
бұзу туралы халықтың шағымдарын қарау жүйелері
бар

u өзін-өзі реттеу органдары АҚҰ-мен жəне көпшілікпен
байланысты жəне əлеуметтік жағынан əртүрлі
мүшелікке ие
u журналистер мен медиа ұйымдар əдетте, өзіндік
цензурамен айналыспайды.

u өзін-өзі реттеу органдары мен ақпарат құралдары
омбудсмені мемлекеттік жəне коммерциялық
мүдделерге бағынбайды.

Тексеру тəсілдері
— Тəуелсіз баспасөз кеңестерінің немесе журналистер
қауымдастықтарының қызметі туралы айғақтар

Тексеру тəсілдері
— Журналистік қоғамдастықпен жəне қалың көпшілікпен
этикалық мəселелер мен нормаларды талқылау фактілері

—
Этикалық кодекстер жəне оларды тəуелсіз баспасөз
кеңестері мен журналистер қауымдастықтарының белсенді
пайдалану жəне тарату фактілері

— Этикалық мəселелер мен стандарттарға қатысты тəуелсіз
журналистер қауымдастығы қызметінің дəлелі.

—
ақпарат құралдары қызметіне қатысты
шағымдарының саны жəне жауаптың дəлелі.

халықтың

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ

Article 19, Freedom of Accountability – Conference Report on Media Self-Regulation in South-East Europe, Sarajevo, June
2005 (Артикль 19, Свобода отчетности – Доклад, сделанный на конференции о саморегулировании средств
информации в странах Юго-Восточной Европы, Сараево, июнь 2005 г.):
www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf
Al-Jazeera Code of Ethics (Этический кодекс телеканала Аль-Джазира):
http://english.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=5190
British Broadcasting Corporation Editorial Guidelines (Редакционные правила Британской вещательной
корпорации): www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/
Independent Press Councils – international listing of press councils and related resources (Советы независимой
прессы – международный список советов и сопутствующие источники):
www.media-accountability.org/html/frameset.php?page=directory
Independent Press Councils – international listing of codes of ethics (Советы независимой прессы –
международный список этических кодексов): www.media-accountability.org/html/frameset.php?page=library2
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International Federation of Journalists - Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (Халықаралық журналистер
федерациясы – Журналистердің мінез-құлық қағидаттарының декларациясы):
www.ifj.org/default.asp?Issue=ETHICS&Language=EN
International Freedom of Expression exchange - information on journalism ethics (Халықаралық сөз бостандығын қорғау
жөніндегі қауымдастық – журналистік этика туралы ақпарат): www.ifex.org/en/content/view/full/51725/
International Journalists' Network - international directory of codes of ethics (Халықаралық журналистік желі – Халықаралық
этика кодекстерінің анықтамалығы): www.ijnet.org/Director.aspx?P=Ethics
MediaWise - international listing of journalistic codes of conduct (Халықаралық журналистердің мінез-құлық кодекстерінің
тізімі): www.presswise.org.uk/display_page.php?id=40
MediaWise - resources relating to regulation and self-regulation (реттеу жəне өзін-өзі реттеу мəселелеріне қатысты
дереккөздер): www.presswise.org.uk/display_page.php?id=708
Organization of News Ombudsmen (Ақпарат құралдары омбудсмендерінің ұйымы): www.newsombudsmen.org/what.htm
Society of Professional Journalists (US) - international listing of journalistic codes of ethics (Кəсіби журналистер қоғамы (С>А)
- Халықаралық журналистердің мінез-құлық кодекстерінің тізімі): www.spj.org/ethicscode-other.asp

D. АДАЛДЫҚ ПЕН ТУРАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

и

Ақпаратты адал жəне тура хабарлаудың заңды талаптары

3.9 АДАЛДЫҚ ПЕН ТУРАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫН БЕЛГІЛЕЙТІН
ТИІМДІ ХАБАР ТАРАТУ КОДЕКСІ

елдер бойынша ерекшеленеді. ЮНЕСКО декларациялары
жəне басқа да халықаралық нормативтік құжаттар осы
шарттарды

сақтаудың

маңыздылығын

атап

көрсетеді.

Туралық пен əдептілікке баса назар аударатын ережелер
əдетте, телерадио хабарларын таратуға лицензия алу
режиміне енгізілген. Ұлыбритания заңы барлық жаңалықтар
мен басқа бағдарламалардың даулы мəселелерді шешуде
тура болуын талап етеді.
Хабар тарату кодексінде сайлау кезінде əр саяси партия
бірдей уақыт пен аудиторияға қол жеткізетін ережелер
белгіленуі керек. Сайлау туралы хабарлау модельдері
цензураға немесе сыртқы араласуға жол ашып, ақпарат
құралдарының редакциялық тəуелсіздігіне нұқсан келтірмеуі
керек.

Бірқатар

хабар

тарату

кодекстары

(төмендегі

сілтемелерді қараңыз) осы мəселені қарау кезінде пайдалы
болуы мүмкін.
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u хабар тарату кодексі о амды ж не жеке хабар тарату
компанияларына ойылатын талаптарды белгілейді
(мысалы, жеке хабар тарату компаниясыны
лицензиясын са тау шарты ретінде)
u сайлау кезінде адалдық, тепе-теңдік жəне туралық
қағидаттарын сақтау ережелері (мысалы, үміткерлер
арасында эфир уақытын бөлу, қоғамдық пікір
сауалнамалары туралы хабарламаларды беру, саяси
жарнама үшін дəйексөздерді пайдалану, партиялық
сайлауды тарату, билік өкілдеріне артық эфир
уақытын беру, сайлау туралы ұлттық заңға сəйкестік
мəселелері);
u кодекс ақпарат құралдарының редакциялық
тəуелсіздігімен ымыраға келмеуі керек, мысалы,
алдын ала бақылау (цензура) жүйесін енгізу арқылы

u

халықаралық стандарттарға сəйкестігі.

Тексеру тəсілдері
— Ақпараттың адалдығы мен туралығына қатысты хабар
тарату мазмұнын реттейтін кез келген тиісті заң

3.10 ХАБАР ТАРАТУ КОДЕКСІН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ
u Кодекстің бұзылуы тергеліп, соған сəйкес санкциялар
қолданылады
u халықтан түскен шағымдарды қараудың тиісті жүйесі

— Хабар тарату кодекстерінің тиімділігі туралы сенімді
мекемелердің хабарламалары

u ережелер мен нормативтер редакциялық еркіндік пен
тəуелсіздікті тиісінше ескере отырып орындалады.

— Сайлауды жариялауға қатысты кез келген тиісті нормалар

Тексеру тəсілдері
— Тəуелсіз реттеуші органдардың хабар тарату кодекстерін
орындауын қолдау үлгілері.

— Қоғамдық хабар тарату ұйымдарының парламенттік
отырыстар туралы дұрыс жəне теңгерімді ақпарат беретіндігі
туралы дəлелдер.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
Article 19 - country-specific analyses of media laws relating to fairness and impartiality (Артикль 19 – ақпарат құралдарының
адалдық жəне туралық мəселелеріне қатысты ақпарат құралдары заңдарының елдері бойынша талдау): www.article19.org

Article 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies (Артикль 19, Өтпелі демократия режимі бар
елдердегі сайлауды тарату бойынша нұсқаулық):
www.article19.org/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf

Article 19, Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators, 2006 (Артикль 19, Плюрализм жəне
хабар таратудың əртүрлілігі: Африкадағы хабар таратуды реттеуге арналған оқу материалдары):
www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf

Commonwealth Broadcasting Association and UNESCO, Guidelines for Broadcasting Regulation (ЮНЕСКО жəне Британ
Достастығы елдерінің телерадио хабарларын тарату қауымдастығы: Телерадио хабарларын тарату саласындағы
заңнама бойынша ұсынымдар):
http://portal.unesco.org/ci/en/files/21345/11399384219Guidelines_for_Broadcasting_Regulation.pdf/
Guidelines+for+Broadcasting+Regulation.pdf

Recommendation CM/Rec (2007) 15 of the Council of Europe on measures concerning media coverage of election campaigns
(Еуропа Кеңесінің CM/Rec (2007) 15 ұсынымдары)

USAID, Office of Democracy and Governance, The Enabling Environment for Free and Independent Media: Contribution to
Transparent and Accountable Governance, 2002 (Халықаралық даму жөніндегі С>А агенттігі (USAID), Демократия жəне
басқару бөлімі, Еркін жəне тəуелсіз ақпарат құралдары үшін қолайлы орта: ашық жəне бақыланатын басқарудың оң
факторы):
www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnacm006.pdf
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И
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

и

Қоғамның ақпарат құралдарына деген сенім деңгейін бағалау
қиын. Бағалау кейде субъективті жəне дəл емес мəліметтерге
байланысты. Сонымен қатар сауалнамалар ақпарат
құралдары
танымал
ұлттық
қайраткерлерге
немесе
идеяларға жүгінген кезде ақпарат құралдарына деген
сенімнің төмендеуін көрсетеді.

3.11 ҚОҒАМ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНА СЕНІМ МЕН СЕНІМНІҢ
ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІН КӨРСЕТЕДІ

Қауымдық ақпарат құралдарында қоғамның сенімін өлшеу
үшін ерекше мүмкіндіктер бар. Мысалы, қауым өкілдері
қауымдық хабар тарату ұйымдарының қызметін бағалауға
жəне олардың мандатын ұзартуға қатыса алады.
Ресурстар мүмкіндік беретін жерде медиа ұйымдар өз
зерттеулерін
жүргізе
алады
жəне
аудиторияның
сұраныстарына жауап беруге күш салады. Шын мəнінде,
ақпарат құралдары бұл қоғамның журналистік ұйымдарға
деген сенімін талқылауға арналған басты форум болып
табылады.
Блогтар мен азаматтық журналистика мəдениетінің дамуы
қоғам мен ақпарат құралдарының қарым-қатынасына
түбегейлі əсер етті. Көптеген елдерде қоғам ақпараттың
пассив тұтынушысы емес, ол ақпарат құралдарымен
белсенді түрде байланысты, мазмұн жасайды, жеке
мүдделерді қанағаттандыру үшін тұтынуды қалыптастырады,
кəсіби журналистердің жұмысына түсініктеме береді.
Алайда Интернетке қолжетімділігі жоқ қоғамдар өздерін осы
бағыттан шығарылған деп санауы мүмкін жəне медиа
ұйымдар аудиторияның осы секторын назардан тыс
қалдырмауы керек. Сол сияқты, мүмкін болған жерде
ақпараттың жоқтығынан зардап шегетін жəне басқалардың
бəрінен аз тыңдайтын əйелдер мен маргиналды халық
топтары арасында ақпарат құралдарының сенім деңгейінің
дифференциалды өлшемін енгізу қажет.

u ақпарат құралдары қоғамды шынымен
толғандыратын мəселелерді қамтиды деген кең
таралған пікір
u ақпарат құралдарындағы ұлттық жəне халықаралық
жаңалықтардың арақатынасына қанағаттану
u журналистер мен медиа ұйымдар адал жəне
сатылмайды деген кең таралған пікір
u таратылған жаңалықтар сенімді жəне тура деген кең
таралған пікір
u азаматтардың ақпарат құралдарына қатысуының
жоғары деңгейі, бұған аудиторияның интербелсенді
бағдарламаларға, оқырмандардың газеттердегі
бағандарына жəне т. б. қатысуының жоғары деңгейі
дəлел бола алады.

Тексеру тəсілдері
— Азаматтардың ақпарат құралдарына сенімі мен
сенімділігіне қатысты қоғамдық пікір сауалнамасы
— ақпарат құралдарын бағалау, мысалы, радио тыңдаушылар
клубтарында
— ақпарат құралдарына қатысты жергілікті жерлердегі
жұмыстарға жəне халықтың пікіріне шолу
— жеке та дал ан ты даушылармен/к рермендермен/о
ырмандармен оларды а парат ралдарына атынасы туралы
гімелесу
— ауымды хабар тарату компанияларын ба алау а халы ты
3.12 М Е Д И А Ұ Й Ы М Д А Р Қ О Ғ А М Н Ы Ң
ОЛАРДЫҢЖҰМЫСЫНА ДЕГЕН ҚАТЫНАСЫНА
ТЕЗ ЖАУАП БЕРЕДІ
u медиа ұйымдар өз аудиториясын жəне оның
бағдарламалар мен жаңалықтардың сапасы мен
мəдени əртүрлілігіне деген көзқарасын жақсы білуге
тырысады
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u медиа ұйымдар аудиторияның қатысуына арналған
арналарды ұсынады - тікелей эфир, ток-шоу,
азаматтардың хабарламалары
u медиа ұйымдар ашықтық пен бақылауға кепілдік беру
үшін ішкі аудит тетіктерін орнатады
u қауымдық ақпарат құралдарын қауым тарапынан
бағалау тетіктері.

Тексеру тəсілдері
— Аудиторияны зерттеу бойынша медиа ұйымдардың
қызметі туралы айғақтар
— Медиалық ұйымдардың қоғамды сынауға немесе қоғам
тарапынан оларға сенімнің болмауына жауап беру айғақтары
— Медиа ұйымдардың азаматтардың қатысуы үшін
мүмкіндіктерұсынатындығы туралы дəлелдер
— Омбудсмендер, тұтынушылар қауымдастығы жəне т. б.
сияқты азаматтық қоғам топтары ұсынатын айғақтар.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
BBC World Service Trust - research and learning (Дүниежүзілік Би-Би-Си қызметінің қоры – зерттеу жəне қарау):
http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/researchlearning/

Annual Edelman Annual Trust Barometer 2006 (Жыл сайынғы Эдельман сенім индикаторы 2006):
www.edelman.co.uk/insights/trust/Edelman%20Trust%20Barometer%202006.pdf

Globescan 2006, BBC/Reuters/Media Center Poll: Trust in the Media (Глобскан 2006, Би-Би-Си/Рейтер/Ақпарат құралдары
саласындағы сауалнамалар орталығы): www.globescan.com/news_archives/bbcreut.html

International Institute for Democracy and Electoral Assistance - works with organisations worldwide to support the compilation of
four major regional democracy barometers. Links to all four barometers at (Халықаралық демократия жəне сайлауға көмек
институты – өңірлік демократияның төрт ірі индикаторын құруға көмектесу арқылы бүкіл əлемдегі ұйымдармен жұмыс
істейді. Барлық төрт индикаторға сілтеме): www.idea.int/democracy/global-barometers.cfm

MediaWise - project on public trust in the media (қоғам тарапынан ақпарат құралдарына деген сенімге арналған жоба):
www.mediawise.org.uk/display_page.php?id=72

Pew Global Attitudes Project - a series of worldwide public opinion surveys (Pew ұйымының бүкіл əлемдегі қоғамдық пікірге
арналған жобасы – бүкіл əлемде жүргізілген сауалнамалар топтамасы): http://pewglobal.org/

Pew Global Attitudes Project: Truly a World Wide Web - Globe Going Digital (Бүкіл əлемдегі қоғамдық пікірге арналған жоба:
нағыз бүкілəлемдік ғаламтор - жаһандық цифрландыру) :http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=251

Telecom Express 2006, Television is as Trustworthy as Friends: Survey (Телеком Экспресс 2006, Дос секілді сенімді
телевидение: Шолу): www.predicaments.com/telecomexpress/fullarticle.php?id=41

Transparency International - Corruption Perceptions Index (Transparency International ұйымы - Сыбайлас жемқорлықты түсіну
индексі): www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/global/cpi
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в
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР
и

u журналистерге қарсы қылмыстар заң бойынша
қудаланады жəне ақпарат құралдарының қызметі
жүріп жатқан жағдай жазасыздықтың дамуына ықпал
етпейді
u медиа ұйымдар өз қызметкерлерінің қауіпсіздігі мен
денсаулығын сақтау саясатын жүргізеді
u қоғамдық қорғау шаралары барлық қызметкерлерге,
соның ішінде уақытша жəне штаттан тыс
қызметкерлерге қолданылады.

Тексеру тəсілдері
— Қатердің, қудалаудың, физикалық зорлық-зомбылықтың,
кісі өлтірудің жəне заңсыз ұстаудың расталған жағдайлары
туралы статистикалық деректер
— Ақпараттық ұйымдардың амалсыз жабылуы немесе жабылу
қаупінің құжатпен расталған жағдайлары
— Тергеу жəне іс қозғау немесе сəтсіз тергеу жəне журналистерге
қарсы қылмыс фактілері бойынша іс қозғау туралы айғақтар.

3.14. М Е Д И А Т Ə Ж І Р И Б Е Қ А У І П С І З Д І К Т І Ң Ж Е Т К І Л І К С І З
ЖАҒДАЙЫНАН ЗАРДАП ШЕКПЕЙДІ

3.13 Ж У Р Н А Л И С Т Е Р , А Қ П А Р А Т Қ Ұ Р А Л Д А Р Ы Н Ы Ң
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ЖƏНЕ МЕДИА ҰЙЫМДАР
КƏСІБИ ҚЫЗМЕТТІ ҚАУІПСІЗ ЖАҒДАЙЛАРДА
ЖҮРГІЗЕ АЛАДЫ
u журналистер мен ақпарат құралдарының
қызметкерлері қауіп-қатерге, қудалауға жəне
бақылауға ұшырамайды
u журналистер мен ақпарат құралдарының
қызметкерлері физикалық жазаға тартылмайды,
заңсыз негізде ұсталмайды жəне кəсіби қызметті

u журналистер жазадан, қудалаудан немесе шабуылдан
қорқып, көбіне өзіндік цензураны іске асырмайды
u ақпарат көздерінің құпиялылығы заңмен қорғалады
жəне іс жүзінде сақталады.
Тексеру тəсілдері
— Журналистік қоғамдастықтың жəне көпшіліктің ақпарат
құралдары қызметкерлерінің қауіпсіздігін талқылауының
дəлелі
— Журналистер мен ақпарат құралдары басшылығының
өздері жұмыс істейтін қоғамдық атмосфераға арналған
шолулары

жүргізуіне байланысты физикалық тұрғыдан
жойылмайды
u медиа ұйымдар өздерінің заңды қызметі нəтижесінде
жабуға мəжбүр болмайды жəне жабылуға қауіп
төндірмейді
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— Журналистердің өзін-өзі цензуралау дəрежесін анықтау
үшін сенімді мекемелер жүргізген ақпарат құралдарының
контент-талдауы
— Журналистерді а парат дерекк здерін ашу а м жб рлеген
жағдайлар құжатталған.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
UNESCO Medellin Report “Press Freedom: Safety of Journalists and Impunity”, 2007 (ЮНЕСКО, Медельинедегі конференция,
« Баспасөз бостандығы: журналистердің қауіпсіздігі жəне жазасыздық», 2007): http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001567/156773e.pdf
Committee to Protect Journalists: Journalists Killed Statistics (Журналистерді қорғау комитеті: журналистерді өлтіру
статистикасы):
www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html

Freedom House - Freedom of the press survey - indicators relating to political environment («Фридом хауз» - Баспасөз
бостандығына шолу – саяси жағдайдың көрсеткіштері):
www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSMethodology2006.pdf

www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSGlobalTables2006.pdf

International Federation of Journalists - annual reports on journalists and media staff killed (Халықаралық журналистер
федерациясы – журналистер мен ақпарат құралдары қызметкерлерін өлтіру фактілері туралы жыл сайынғы
баяндамалар): www.ifj.org/default.asp?Issue=KILL&Language=EN

International Freedom of Expression exchange - information on safety of journalists (Сөз бостандығын қорғау жөніндегі
халықаралық қауымдастық – журналистердің қауіпсіздігі туралы ақпарат): www.ifex.org/en/content/view/full/240/

International Freedom of Expression exchange - information on impunity (Сөз бостандығын қорғау жөніндегі халықаралық
қауымдастық – жазасыздық туралы ақпарат): www.ifex.org/en/content/view/full/237/

International News Safety Institute (Халықаралық ақпарат құралдарының қауіпсіздігі институты): www.newssafety.com

International Research and Exchanges Board - Media Sustainability Index (Халықаралық зерттеулер мен алмасулар жөніндегі
кеңес – Ақпарат құралдарының тұрақтылық индексі): www.irex.org/msi/index.asp

Reporters sans Frontieres - Worldwide Press Freedom Index (Шекарасыз репортерлар – Дүниежүзілік баспасөз бостандығы
индексі):
www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554
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4

Сөз бостандығы,

плюрализм жəне

Наращивание
əртүрлілік
негізіндегі

профессионального
профес
мекемелердің кəсіби
потенциала и
пот
əлеуетін арттыру
поддержка институтов,
поддер
жəне қолдау
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НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

A

МЕДИА САЛАСЫНДАҒЫ КƏСІБИ
ДАЯРЛЫҚТЫҢ БОЛУЫ

4.1 Медиа саласының мамандары өздерінің
қажеттіліктеріне қарай оқыту түрлеріне
қол жеткізе алады.
4.2 Медиа менеджерлер, сондай-ақ бизнес
менеджерлер қажеттіліктеріне қарай
оқыту түрлеріне қол жеткізе алады.
4.3 Оқыту медиа саласының мамандарына
демократия мен дамуды түсінуге
мүмкіндік береді.

C

КƏСІПОДАҚ ЖƏНЕ КƏСІБИ
ҚАУЫМДАСТЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ БОЛУЫ.

4.6 Медиа қызметкерлері тəуелсіз
кəсіподақтарға кіруге құқылы

4.7 Кəсіподақтар мен кəсіби
қауымдастықтар өз кəсіптерінің
мүдделерін қорғауды қамтамасыз
етеді.

D

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ
ҚАТЫСУЫ.

4.8 Азаматтық қоғам ұйымдары (АҚҰ)
ақпарат құралдарын жүйелі түрде
қадағалайды.
B

МЕДИАПРАКТИКА БОЙЫНША
АКАДЕМИЯЛЫҚ КУРСТАРДЫ БОЛУЫ.

4.9 АҚҰ сөз бостандығы мəселелері бойынша
тікелей қолдауды қамтамасыз етеді.

4.4 Студенттердің кең ауқымына қолжетімді
академиялық курстар.

4.10 АҚҰ пікір білдіру бостандығы мəселелері
бойынша тікелей насихаттауды
қамтамасыз етеді

4.5 Академиялық курстар студенттерге
демократиялық дамуға байланысты
дағдылар мен білім береді.
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4

Сөз бостандығы, плюрализм жəне
əртүрлілік негізіндегі мекемелердің кəсіби
əлеуетін арттыру жəне қолдау

Санат

A. МЕДИА САЛАСЫНДА КƏСІБИ ДАЯРЛЫҚТЫҢ БОЛУЫ

МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Оқу

іс-шараларының

тұрақты

ұзақ

мерзімді

қызметке

бағытталғаны өте маңызды. Сыртқы ақпарат құралдары
Оқыту медиа саласының мамандарына арналған құрылымдық

өкілдерінің

курстар мен біліктілік бағдарламаларынан бастап жұмыс

жарнамалар

орнынан оқыту, тағылымдамадан өту жəне қашықтықтан

тоқтатылғаннан

оқытуға дейін кең ауқымды қызмет түрлерін қамтиды. Оқытуды

құралдарының құрылуына əкеліп соғады. Оқытуды ұсынатын

жұмыс берушілер, медиа саласын оқытатын институттар,

ұйымдар, əсіресе оқыту жоспарланған елден тыс ұйымдар

университет бөлімдері немесе жұмысы көбінесе ақпарат

қайталануды алдын алу үшін өз қызметін үйлестіруі керек.

араласуы

жалған

нарығын
кейін

құруға

жаңалықтар

мен

немесе

көмек

қызметін

жасанды

тоқтататын

көрсету
ақпарат

құралдарына көмек немесе медианы дамыту деп сипатталатын
кəсіби қауымдастықтар мен халықаралық ұйымдар қамтамасыз

МЕДИА САЛАСЫНЫҢ ДАМУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ете алады.
Кейбір елдерде журналистер жұмыс істеп, оқыту мен қолдау

ЮНЕСКО

ала алатын медиа орталықтар-кəсіби базалар бар. Жұмыс

бағдарламаларын əзірледі (дереккөздерді қараңыз), онда тұтас

берушілер

біріктіретін

журналистік білім беру элементтері көрсетілген. ЮНЕСКО

салааралық немесе сегментаралық оқу кеңестері де озық

журналистерге, əсіресе мансаптың ортасында жүргендерге,

тəжірибенің таралуына ықпал етуі мүмкін.

олар қарастыратын тақырыптар бойынша пəндік білім алу

Журналистерді даярлаудың тұрақталған, кəсіби ерекшеліктері

мүмкіндіктерін, сондай-ақ техникалық жəне кəсіби дағдыларды

бар болғанымен, оқыту жергілікті ақпараттық қажеттіліктерді

ұсынудың маңыздылығын атап көрсетеді.

мен

академиялық

мекемелерді

журналистиканы

оқытуға

арналған

типтік

оқу

ескере отырып жергілікті ақпарат құралдарын немесе медиа
саласына қатысы жоқ серіктестерді тарту арқылы жүргізілсе
көбірек

əсер

етуі

мүмкін,

басқаша

айтқанда,

қоғамдастық арқылы жəне жергілікті қоғамдастық үшін жасалған
ақпараттың əсері көп. Оқу бағдарламаларының жергілікті медиа
нарық қажеттіліктеріне сəйкес əзірленуі ерекше маңызды.
Дұрысында,

қолжетімді

оқу

курстарының

ауқымы

тек

журналистика, өндіріс жəне менеджментті ғана емес, сонымен
қатар медиазаңнама, медиасаясат пен басқару (реттеу) жəне
бизнесті тиімді жүргізу əдістерін де қамтуы керек. Сонымен
қатар, жергілікті құқық қорғау жəне азаматтық қоғамдық
ұйымдармен бірлесе отырып оқыту медиа мамандарына
маргиналды топтардың мəселелері жайлы ақпарат таратуына
жағдай жасауы керек. Медиа саласы қатты бақыланатын
немесе

басып-жаншылатын

ортада

журналистік

этика,

журналистік тергеу əдістері жəне сайлау туралы ақпарат тарату
өте маңызды.

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

жергілікті
4.1

МЕДИА САЛАСЫНЫҢ МАМАНДАРЫ
ӨЗДЕРІНІҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ ҚАРАЙ
ОҚЫТУ ТҮРЛЕРІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ АЛАДЫ.

u журналистерге арналған біліктілік бағдарламалары
бар
u отандық жəне сыртқы провайдерлер ұсынатын оқу
бағдарламалары
u барлық деңгейдегі білікті журналистер үшін өз
дағдылары мен негізгі пəндік білімдерін арттыру
мүмкіндіктері
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u өңірлік жəне халықаралық бағдарламалар мен

—

ұйымдарының саясаты жəне ішкі қызметі

алмасулар мүмкіндіктері
u белгілі бір салада мамандануы қажет журналистерге
қолдау көрсету
u ақпараттық технологияны оқыту
u журналистердің қашықтан білім алу мүмкіндігі
u барлық журналистер үшін физикалық қолжетімді
оқыту (тек қала орталықтарында шоғырланбаған)
u өндірісті де, оқытуды да қамтитын оқу курстары
u оқытуда жергілікті тіл мен тиісті технологиялар
қолданылады
u оқу материалдары қолжетімді жəне жергілікті тілдерде
бар
u оқыту əйелдер мен маргиналды топтар үшін

Адами ресурстарды дамыту жөніндегі медиа-

—

Жұмыс берушілер мен академиялық институттарды

топтастыру,

салааралық

немесе

сектораралық

оқыту

кеңестерінің болуы
— Тыңдаушылар тарапынан оқытуды бағалау
4.2 МЕДИА МЕНЕДЖЕРЛЕР, СОНДАЙ-АҚ БИЗНЕС
МЕНЕДЖЕРЛЕР ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ ҚАРАЙ ОҚЫТУ
ТҮРЛЕРІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ АЛАДЫ
u медиа компаниялардың менеджерлеріне арналған
тренинг
u маркетинг, қаржы менеджмент секілді тиісті іскерлік
дағдыларды үйрету
u əйелдер мен маргиналды топтарға қолжетімді оқыту
бағдарламалары
Тексеру құралдары
— Ресми біліктілік бағдарламалары бойынша оқытылған
менеджерлер мен бизнес-персоналдың саны

қолжетімді
u оқу бағдарламалары қатысушылар тарапынан тиісті

—

Басқа арналар (мысалы, кəсіби қауымдастықтар, сыртқы
ҮЕҰ) арқылы оқытылған менеджерлер мен бизнесперсоналдың саны

—

Менеджерлер мен бизнес-персоналға сауалнама жүргізу:
олардың дайындығына жəне этикалық стандарттар
жайлы
өлшенген
деңгейлеріне
қанағаттанған
респонденттердің пайызы

түрде бағаланады
u оқыту тиімді басқару жүйелерінің, ашықтықтың жəне
басшылық пен персонал арасындағы диалогтың
қажеттілігі туралы хабардар болуды қамтиды

Тексеру құралдары
—

Оқу орындарында оқытылған журналистер саны

—

Басқа арналар арқылы оқудан өткен журналистер саны
(мысалы, кəсіби қауымдастықтар, сыртқы ҮЕҰ)

—

Журналистердің сауалнамалары: олардың дайындығына
жəне этикалық стандарттар туралы өлшенген деңгейіне
қанағаттанған респонденттердің пайызы

—

Журналистиканы оқытудың қолжетімділігі мен сапасы
туралы сенімді агенттіктердің есептері

—

Журналистиканы оқытудың стратегиясы мен оқу

жоспарлары
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4.3 я

u

оқыту демократия мен адам құқықтарын
нығайтудағы медиа саласының əлеуеті туралы
хабардар болуға көмектеседі

u оқыту журналистерді маргиналды топтардың
перспективалары туралы хабарлауға мүмкіндік береді
u оқыту журналистерге журналистік тергеу дағдыларын
жəне тиісті пəндік білімді игеруге мүмкіндік береді
u оқыту журналистік этика, тəуекелді сезінуді жəне
алғашқы медициналық көмек көрсетуді қамтиды

Тексеру құралдары

—

журналистердің белгілі бір мөлшерде этика, адам
құқықтары
жəне
маргиналды
топтардың
перспективалары туралы хабардар болуы

—

Мамандандырылған салаларға қатысты журналистік
өнімдерге шолу жасау (мысалы, АҚТҚ-ЖҚТБ)

— журналистика бойынша оқу бағдарламасының мазмұны
— оқушылардың оқуды бағалауы
— демократия жəне адам құқықтарына байланысты медиа
саласын оқытудың тиімділігі туралы сенімді агенттіктердің
есептері

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
ВВС-дің Дүниежүзілік сенім қызметі: www.bbc.co.uk/worldservice/trust/mediadevelopment

Баспасөз қызметінің достастық одағы: www.cpu.org.uk/tr_courses.html

Əлеуметтік өзгерістер консорциумы мүддесі үшін коммуникация: www.communicationforsocialchange.org

Еуропалық журналистер федерациясының журналистика сапасы туралы сауалнамасы:
www.ifjeurope.org/default.asp?index=4347&Language=EN

Ақпарат құралдарын дамыту бойынша жаһандық форум: http://70.87.64.34/~intint/gfmd_info/index.php

Жаһандық медиа мониторингінің жобасы: гендерлік проблематиканы насихаттау жөніндегі оқу семинарлары:
www.whomakesthenews.org/events/workshops

Соғыс жəне бейбітшілік туралы репортаждар институты:
www.iwpr.net/index.php?apc_state=henotop_programmes_new.html&s=o&o=training_index1.html

Халықаралық журналистер Федерациясы, Африка мен Азияның алты елінде АҚТҚ/ЖҚТБ жайлы жаңалықтар бойынша
ХЖФ (Халықаралық журналистер Федерациясы) зерттеу нəтижелері: www.ifj.org/pdfs/IFJ%20HIV%20RESEARCH%
20REPORT.pdf Халықаралық журналистер федерациясы журналистерге арналған ReportStag-e виртуалды оқу орталығы:
www.ifj.org/default.asp?Issue=RStage&Language=EN

Халықаралық журналистер федерациясы – Еуропа-Үндістан гендерлік
жобасы: www.ifj.org/default.asp?Issue=Gender%20india&Language=EN

Халықаралық журналистер желісі- ақпарат құралдарына көмек көрсету жөніндегі бастамалардың халықаралық
анықтамалығы: www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaAssistance

Халықаралық жаңалықтар қауіпсіздігі институты: www.newssafety.com

Интерньюс: www.internews.org/activity/training/default.shtm

Оңтүстік Африканың медиа институты: www.whomakesthenews.org/events/workshops

MediaWise – бүкіл əлемдік журналистика бойынша оқу жəне дипломдық курстар
базасы: www.presswise.org.uk/display_page.php?id=41
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Паноса Институты: www.panos.org

Рейтерс Қоры: www.foundation.reuters.com

Оңтүстік Африкадағы медиа оқыту қоры: www.nsjtraining.org

Томсон Қоры: www.thomsonfoundation.co.uk

Ұлыбританияның кеңтаратымды журналистикасын оқыту жөніндегі кеңесі: www.bjtc.org.uk/about.aspx

Ұлыбританияның журналистерді даярлау жөніндегі ұлттық кеңесі: www.nctj.com

ЮНЕСКО, журналистерді даярлау жөніндегі сапалы оқу орындарының критерийлері мен көрсеткіштері жəне Африкадағы
журналистерді даярлау саласындағы əлеуетті озық тəжірибе орталықтарын анықтау, 2007:
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001514/151496E.pdf

ЮНЕСКО, дамушы елдер мен қалыптасып келе жатқан демократияға арналған журналистік білім берудің Типтік оқу
бағдарламалары, 2007 ж.: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209E.pdf

ЮНЕСКО – медиа саласын дамыту қызметі:
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=4625&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Халықаралық кəсіподақ желісі http://www.union-network.org

Дүниежүзілік газеттер қауымдастығы: www.wan-press.org/article37.html

Арнайы медиа ұйымдары: оқыту стратегиясына қатысты құжаттама, адами ресурстарды дамыту, редакциялық нұсқаулар,
оқу бағдарламалары жəне т.б.

A. МЕДИА САЛАСЫНДА КƏСІБИ ДАЯРЛЫҚТЫҢ БОЛУЫ
МАҚМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Айта кету керек, академиялық курстар медиа қызметкерлерін
тəуелсіз ойлау мен талдауға қажетті дағдыларға үйретуі

Журналистика жəне ақпарат құралдары қызметінің басқа

керек -кəсіби журналистиканың қажетті атрибуты, оның ішінде

аспектілері

олар қамтуы мүмкін салалардағы қажетті пəндік білім.

бойынша

академиялық

курстар

қолөнерге

негізделген практикалық дағдыларды таратудың жəне медиа
саясаты мен ақпарат құралдарының қоғамдағы рөлі туралы

Курстар

сыни ойлауды ынталандырудың құралы болып табылады.

коммерциялық

Академиялық мекемелер ақпарат құралдары туралы жария

мемлекеттік

пікірсайыстар

оқу

қарастырылуы керек. Сонымен қатар, оқу жоспарларын үнемі

бағдарламаларын əзірлеу жəне озық практиканы тарату үшін

қайта қарау қажет. Қазіргі заманғы коммуникациялардың тез

ақпарат құралдарымен жəне азаматтық қоғам ұйымдарымен

өзгеріп

байланыс орната алады (мысалы, салааралық оқу кеңестері

сектордың қажеттіліктеріне сəйкес келмеуі мүмкін.

арқылы).
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үшін

форум

ұсына

алады

жəне

арзан

жəне

қол

жетімді

провайдерлердің
инвестициялардың

жатқан

əлемінде

курстар

болуы

құзыреті

керек

жəне

ғана

емес,

басымдығы

ескіруі

жəне

ретінде

медиа

и

4.5	Ак я

u курстар ақпарат құралдары туралы заңнама, Этика,
реттеу жəне мемлекеттік саясат мəселелерін қамтиды
u курстар демократия мен адам құқықтарын
4.4 я

насихаттауда ақпарат құралдарының əлеуеті туралы
хабардар болуға көмектеседі

u университеттер мен колледждер журналистика жəне
медианың басқа аспектілері бойынша бакалавриат
жəне магистратура курстарын ұсынады

u курстар студенттерді өзін-өзі ойлау жəне талдау үшін

u Жергілікті тілде қолжетімді оқу материалдары мен
оқулықтар

u курстар журналистер қамтуы керек пəндер бойынша

u ажетті оқу жабдықтары/техникалық құралдар, соның
ішінде АКТ-і медиа саласын оқыту орындарында
қолжетімді

u заманауи коммуникациялық ортаға бағытталған

Тексеру ралдары
— олжетімді курстар саны
— Коммерциялық концерндер ұсынатын курстармен
салыстырғанда мемлекет қаржыландыратын курстардың
қамтамасыз ету деңгейі

—

Салааралық немесе сектораралық оқу кеңестерінің
болуы

—

Саладағы/сектордағы академиялық институттар мен
жұмыс берушілер арасындағы белсенді байланыстар

—

Сенімді агенттіктердің журналистика курстарының
қолжетімділігі мен сапасы туралы есептері.

қажетті дағдыларға үйретеді

қажетті пəндік білімді қамтиды

медиа-сауаттылық курстары өткізіледі

Тексеру құралдары
— Курстың оқу бағдарламаларын сенімді агенттіктердің
бағалауы
— Тиісті оқу бағдарламаларын құру жəне қоғамдық
пікірталас алаңы ретінде əрекет ету үшін ақпарат
құралдары ұйымдарымен, Қоғамдық ұйымдармен жəне
ғылыми-зерттеу
институттарымен
жұмыс
істейтін
академиялық институттардың дəлелдері

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
Медиа саласындағы кəсіби білім мен оқытудың жаһандық желісі: http://portal.unesco.org/ ci/en/ev.phpURL_ID=13496&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Халықаралық журналистер желісі: www.ijnet.org
Ұлыбританияның кеңтаратым саласындағы журналистерін оқыту кеңесі: www.bjtc.org.uk/about.aspx

[61]

ЮНЕСКО, Африкадағы коммуникациялық оқыту: үлгілік оқу жоспарлары, дəрежелік емес жəне дəрежелік бағдарламалар –
коммуникация мамандарын оқыту жəне дайындау үшін үлгілік оқу бағдарламаларын ұсынады:
www.unesco.org/webworld/publications/com_training_en.pdf
ЮНЕСКО, Сапалы журналистика оқу орындарының критерийлері мен көрсеткіштері жəне Африкадағы журналистиканы
оқытудағы əлеуетті шеберлік орталықтарын анықтау, 2007 жыл: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001514/151496E.pdf

C. КƏСІПОДАҚ ЖƏНЕ КƏСІБИ ҚАУЫМДАСТЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ БОЛУЫ

МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

—

өндірістік шаралардың құжатталған жағдайлары
қабылданады

—

журналистердің тəуелсіз кəсіподақ мүшесі болғаны үшін
жазаланғаны немесе құрбан болғанының дəлелі

и

4.7 в

u жұмыс берушілер топтары еңбек жəне кəсіптік
мəселелер бойынша келіссөздер жүргізетін
серіктестер ретінде танылған кəсіподақтар
u кəсіби журналистік бірлестіктер (маман желілер,
баспасөз клубтары, т.б.) ақпарат құралдары этикасы
мен стандарттарын белсенді түрде талқылайды

4.6 м

u жұмыс берушілер қауымдастығы стандарттарды
белгілейді жəне сөз бостандығын белсенді түрде
қорғайды

u кəсіподақ құру құқығы заң жүзінде де, іс жүзінде де
сақталады

u кəсіподақтар мен кəсіптік бірлестіктер этикалық
кодекстерді таратады жəне сөз бостандығын белсенді
түрде қорғайды

u өндірістік əрекеттерді қолдану құқығы заңда жəне
тəжірибеде сақталады
u Ұлттық журналистика қауымдастығы тиісті Жаһандық
одақ федерацияларымен жəне халықаралық кəсіби
бірлестіктермен мүшелік құқығын пайдалана алады.

Тексеру құралдары
— кəсіподақ мүшелері немесе кəсіптік бірлестіктердің мүшелері
болып табылатын журналистердің пайызы

u кəсіподақтар əйел ақпарат құралдары өкілдерінің
мүдделерін қорғайды

тексеру ралдары
— Мамандық атынан адвокаттық қызмет көрсететін
журналистік бірлестіктердің дəлелі

—
—
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кəсіподақтардың жəне кəсіптік немесе жұмыс берушілердің
ұйымдарының халықаралық бірлестіктері

Ақпарат құралдары саясаты, сөз бостандығы мəселелері
бойынша кəсіподақтық насихаттың дəлелі

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
Тəуелсіз хабар тарату қауымдастығы: www.aib.org.uk/index.asp?node_id=8,95

Əлеуметтік өзгерістер консорциумы мүддесі үшін коммуникация: www.communicationforsocialchange.org

Халықаралық журналистер федерациясы – мүшелерінің тізімі: www.ifj.org/pdfs/MembersList2006.pdf

Халықаралық журналистер желісі: www.ijnet.org

Халықаралық кəсіподақ желісі: www.union-network.org

Дүниежүзілік газеттер қауымдастығы: www.wan-press.org

Дүниежүзілік редакторлар форумы: www.wan-press.org/wef/articles.php?id=2

D. АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚАТЫСУЫ
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕРІ

и

Азаматтық қоғам ұйымдары салауатты медиа-экологияның
маңызды бөлігі болып табылады, ол қолдауды да, бақылауды
да қамтамасыз етеді. Азаматтық қоғам ұйымдары: медиаконтенттің жəне меншік құқықтарының мониторингінде; пікір
білдіру бостандығын тікелей насихаттауды, журналистиканың
қауіпсіздігін жəне ақпарат құралдары саясаты мен реттеуді
қамтамасыз етуде; əлеуетті арттыруда; қоғамдастықтарға
ақпаратқа қол жеткізуде көмек көрсетуде жəне олардың
дауыстарының естілуін қамтамасыз етуде белгілі бір рөл
атқара алады.

4.8 АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ҰЙЫМДАРЫ (АҚҰ) АҚПАРАТ
ҚҰРАЛДАРЫН ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ ҚАДАҒАЛАЙДЫ.

Азаматтық қоғам ұйымдары ақпарат құралдарының қоғамның
барлық
топтарының
ақпараттық
қажеттіліктерін
қанағаттандыру
үшін
ақпарат
құралдарымен
жəне
саясаткерлермен өзара əрекеттесе алады. Олардың
тəжірибесі мен қоғамдық базасы арқылы олар АҚТҚ-ЖҚТБ
сияқты проблемалар туралы хабардар ете алады жəне
ақпарат құралдарының стереотиптерден немесе маргиналды
топтардың дауыстарын болдырмаудан аулақ болуын
қамтамасыз етеді. Азаматтық журналистика мен қолданушы
контентінің пайда болуы АҚҰ-ны насихаттауға жəне ақпарат
құралдарымен өзара əрекеттесуге жаңа мүмкіндіктер
туғызады.
Азаматтық қоғам ұйымдары сонымен қатар алдыңғы қатарлы
тəжірибені дамытуға жəне таратуға көмектесетін ақпарат
құралдары туралы сыни, тəуелсіз ойлаудың қайнар көзін
ұсынады

u

Азаматтық қоғам ұйымдары плюрализм мен
əртүрлілікті ынталандыру үшін медиа мазмұны мен
меншік құқығын бақылайды

u

Азаматтық қоғам ұйымдары ақпарат құралдарына,
əсіресе маргиналданған топтардың өкілдігіне
қатысты сыни талдау жүргізеді

u

Азаматтық қоғам ұйымдары медиа сауаттылықты
арттыруда маңызды рөл атқарады

Тексеру құралдары
— Азаматтық қоғам ұйымдары жүргізетін ақпарат
құралдары мониторингі бойынша зерттеулер

— Азаматтық қоғам ұйымдарының лоббистік жəне
насихаттау қызметі

— Мысалы, кері байланыс пен бағалауды қамтамасыз ету
үшін радио тыңдау клубтарының болуы
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4.9 АҚҰ СӨЗ БОСТАНДЫҒЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША
ТІКЕЛЕЙ ҚОЛДАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.
u Азаматтық қоғам ұйымдары сөз бостандығын, ақпарат
алу құқығын, журналистика қауіпсіздігін белсенді
түрде насихаттайды
u Азаматтық қоғам ұйымдары ақпарат құралдарына
қатысты мемлекеттік саясат жөніндегі Директивті
органдармен өзара əрекеттеседі
Тексеру құралдары

—

Азаматтық қоғам ұйымдарының Ақпарат жəне пікір
білдіру бостандығы мəселелерімен айналысатын
азаматтық қоғамның халықаралық желілеріне қатысуы

—

Азаматтық қоғам ұйымдары, медиа жəне саясаткерлер
медиа саясат мəселелерін талқылайтын жария ісшаралар

4.10 АҚҰ ПІКІР БІЛДІРУ БОСТАНДЫҒЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ
БОЙЫНША ТІКЕЛЕЙ НАСИХАТТАУДЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ
u Азаматтық қоғам ұйымдары ақпарат құралдарына қол
жеткізгісі келетін адамдарға кеңес береді жəне
көмектеседі
u Журналистерді оқытуға жəне əлеуетті арттыруға
қатысатын азаматтық қоғам ұйымдары
Тексеру құралдары
— Насихаттау бағдарламалары, медиасауаттылық
бағдарламалары шеңберінде ақпарат құралдары мен
азаматтық қоғам ұйымдары ынтымақтастығының дəлелі

— Ақпарат құралдарын дамыту жөніндегі АҚҰ қызметі

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
19-бап – дүниежүзіндегі серіктес ұйымдардың анықтамалығы: www.article19.org/work/regions/index.html
Civicus – азаматтардың қатысуына арналған дүниежүзілік альянс; 35 елде азаматтық қоғамның сапалы индексін
шығарды: www.civicus.org
Коммуникациялық бастама: www.comminit.com
Əлеуметтік өзгерістер консорциумы мүддесі үшін коммуникация: www.communicationforsocialchange.org
Cyberjournalist.net: www.cyberjournalist.net
Тəуелсіз медиа-орталық-бірлесіп басқарылатын ақпарат құралдарының желісі Тəуелсіз Медиаорталық – бірлесіп
басқарылатын ақпарат құралдарының ұжымдық желісі: www.indymedia.org/en/static/about.shtml
Цензура көрсеткіші: www.indexonline.org
Пікір білдіру бостандығы туралы халықаралық ақпарат алмасу: www.ifex.org
Халықаралық баспасөз институты: www.freemedia.at/cms/ipi/
Ақпарат бостандығын қорғаушылар желісі: www.foiadvocates.net/index_eng.html
Оңтүстік Африканың медиа институты: www.misa.org
Бір əлем радиосы: http://radioafrica.oneworld.net
Панос кеңесі - сегіз Дүниежүзілік Панос институты: www.panosparis.org/gb/monde.php
Оңтүстік Азия еркін ақпарат құралдары қауымдастығы: www.southasianmedia.net
Оңтүстік-Шығыс Еуропаның мендиа құралдарын ұйымдастыру: www.seemo.at
Дүниежүзілік қоғамдық радиохабар таратушылар қауымдастығы: www.amarc.org
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5
5

Тəуелсіз жəне

Адекватные
Адекват
плюралистік
возможности
возмо
инфраструктуры
инфрастр
ақпарат
құралдарын для
поддержки
поддер
қолдауға арналған
инфрақұрылымның
тиісті мүмкіндіктері
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НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

A

5.1
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ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ
ЖƏНЕ ОЛАРДЫ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫМЕН
ПАЙДАЛАНУ

Ақпарат құралдары ұйымдары ақпаратты
жинау, өңдеу жəне тарату үшін қазіргі заманғы
техникалық жабдыққа қол жеткізе алады

B

БАСПАСӨЗ, ХАБАР ТАРАТУ ЖƏНЕ АКТ-НЫҢ ЕНУІ

5.2

Маргиналды топтар пайдалануға болатын
байланыс формаларына қол жеткізе алады

5.3

Елде АКТ-ның дəйекті саясаты жүргізіледі,
ол маргиналды қоғамдастықтар туралы
ақпаратқа деген қажеттіліктерді
қанағаттандыруға бағытталған

5

Тəуелсіз жəне плюралистік ақпарат
құралдарын қолдауға арналған
инфрақұрылымның тиісті
мүмкіндіктері

Санат

A. ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ АҚПАРАТ
ҚҰРАЛДАРЫМЕН ПАЙДАЛАНУ
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

Маргиналды топтардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін

5.1 АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ҰЙЫМДАРЫ АҚПАРАТТЫ
ЖИНАУ, ӨҢДЕУ ЖƏНЕ ТАРАТУ ҮШІН ҚАЗІРГІ
ЗАМАНҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ
АЛАДЫ

əртүрлі инфрақұрылымдық жəне техникалық қолдау қажет
болуы мүмкін. Оларға цифрлық медиа технологиялар,
өндірістік

жабдықтар,

жерсеріктік

хабар

тарату

технологиялары немесе ақпаратты жинауға, өңдеуге жəне
таратуға мүмкіндік беретін офсеттік басып шығару техникасы
кіреді. Сондай-ақ оларға кассеталарға ақпаратты жазатын
жəне тарататын қауымдық ақпарат құралдарының төмен
технологиялық құралдары кіреді.
Ақпарат құралдарының жекелеген ұйымдары деңгейінде АКТның дамуы мынадай көрсеткіштермен тексерілуі мүмкін:
ақпаратты жеткізудің көпплатформалық жүйелерін пайдалану
немесе оның болмауы (мысалы, газеттерге, радио жəне
телебағдарламаларға электрондық қолжетімділік), ақпаратты
сақтау жəне мұрағаттау мүмкіндігі, азаматтарға ақпарат
құралдарында өзін танытуға мүмкіндік беру үшін АКТ-ны
пайдалану, сондай-ақ АКТ-ға қауіпсіз, сенімді жəне арзан

u журналистер қауіпсіз, сенімді жəне арзан АКТ-ға қол
жеткізеді жəне оларды тиімді пайдалануды үйренеді
u журналистер көптеген анықтамалық жəне мұрағаттық
материалдарына қол жеткізе алады
u қауымдық ақпарат құралдары маргиналды
қоғамдастықтардың хабар таратумен қамтуы үшін
тиісті техникалық жабдықтармен жабдықталған
u баспа ақпарат құралдары үшін қолжетімді басып
шығаруға жəне таратуға арналған тиісті жабдықтар
u мемлекеттік, жеке жəне қауымдық ақпарат құралдары
АКТ-ны азаматтардың ақпарат құралдарымен өзара
əрекет етуіне ықпал ету үшін пайдаланады.

қолжетімділігі бар журналистердің үлесі.
Сондай-ақ барлық секторларда дамудың тиісті деңгейін
қамтамасыз

ету

мемлекеттік,

жеке

арасында

үшін
жəне

олардың

АКТ-ны

пайдалануға

қауымдық

бірде-біреуінде

қатысты

ақпарат

құралдары

артта

қалушылық

байқалмайтындай салыстыру жүргізуге болады.

Способы проверки
— Ақпаратты жеткізудің

көпплатформалы жүйелерінің
ақпарат құралдарын пайдалану деңгейі, мысалы,
электронды нұсқасы бар газеттердің пайызы, онлайн
ақпарат ағынын беретін хабар тарату станцияларының
саны

АКТ-ны пайдалану арзан əрі қолжетімді болумен қатар, ол
білім беру, денсаулық сақтау, ауылшаруашылығы жəне т.б.
жөніндегі

ақпаратқа

қанағаттандыруға

жергілікті

бағытталуы,

сондай-ақ

қажеттіліктерді
қазіргі

жəне

болашақ ұрпақ үшін ақпарат алуға жəне оқуға демократиялық
қол жеткізуге бағытталуы тиіс.
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—

Сенімді мекемелердің ақпарат құралдарының техникалық
əлеуеті туралы хабарламалары

—

Журналистердің ақпаратты өндіру мен берудің
техникалық құралдарына көңілі тола ма деген
сауалнамалары

—

Қолданыстағы мұрағаттар: ұзақ мерзімді сақтауға
арналған іріктеу критерийлері, жұртшылықтың ақпаратқа
қол жеткізуі

—

АКТ азаматтардың ақпарат құралдарына қатысуын
белсендіру мақсатында қолданылатындығы туралы
дəлелдер (форумдар, блогтар, азаматтардың
хабарламалары, пайдаланушылар жасаған мазмұн).

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
African Media Development Initiative (Африкалық ақпарат құралдарының дамыту бастамасы):
www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml

BBC World Service Trust (Дүниежүзілік Би-Би-Си қызмет қоры): www.bbc.co.uk/worldservice/trust

Internews (Интерньюс): www.internews.org

International Research and Exchanges Board, IREX - Media Sustainability Index, indicators relating to professional journalism
(Халықаралық зерттеулер мен алмасулар жөніндегі кеңес АЙРЕКС – ақпарат құралдары тұрақтылығының индексі,
кəсіби журналистикаға қатысты көрсеткіштер): www.irex.org

UNESCO - Communication and Information Activities - capacity building (ЮНЕСКО - ақпарат жəне коммуникация
саласындағы қызмет – əлеуетті арттыру):
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=19487&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Т
МАЗМҰНЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕР

Динамикалық тəсілді қолдану маңызды: радио маргиналды
қауымдастықтар үшін жаңалықтар мен ақпаратты таратудың

Газеттерге,

радиоға,

телевидениеге,

Интернетке,

негізгі көзі болып табылатын жерде олардың қамтуы артады

стационарлық жəне ұялы телефонға қол жеткізе алатын

ма

халықтың үлесін анықтаудың сандық əдістері бар. Оларды

құралдарымен салыстырғанда қоғамдық жəне қауымдық

немесе

азаяды

ма?

Коммерциялық

ақпарат

кешенді көрсеткіштерді əзірлеу үшін пайдалануға болады,

хабар тарату құралдарының таралуы өсіп келе жатыр ма,

мысалы, Халықаралық Электр байланысы одағы əзірлеген

əлде сол деңгейде қалып отыр ма?

Цифрлық мүмкіндіктер индексі.
Маргиналды

топтардың

қажеттіліктерін

ескеретін

АКТ

Маргиналды топтардың байланыс формаларына жəне олар

саласындағы ұлттық саясатты дамыту шешуші фактор болып

пайдалана алатын ақпарат дереккөздерінің түрлеріне қол

табылады.

жеткізе алатындығын анықтау үшін ұлттық деректерді бөлу

арасындағы жəне олардың ішіндегі цифрлық алшақтықты

қажет. Мысалы, ақпарат құралдарына қол жеткізу жəне

жою бойынша бірыңғай сəтті жоба жоқ. Алайда ақпарат

оларды ерлер мен əйелдердің пайдалануы модельдері қалай

құралдарын

ерекшеленеді? Маргиналды топтардың кез келген байланыс

басқа да халықаралық институттардың тəжірибесі кейбір

платформаларына кіруіне белсенді кедергілер бар ма?

жалпы қағидаттарды ұсынады.

Қалалық

жəне

ауылдық

қауымдастықтар

дамытумен айналысатын ұйымдардың жəне

Жоғары сауатсыздық деңгейі бар баспа емес ақпараттың
қызмет көрсетуі жақсы ма? Интернетті қоса алғанда, ақпарат

Бірлеспеген

құралдарының

қолжетімділікті демократияландыруға азаматтық қоғамның,

салыстырмалы

тілдерде қандай?

тарату

деңгейлері

басқа

əрекеттер

нəтижесіз,

табыс

ақпарат құралдарының, мемлекеттік жəне жеке сектордың
жалпы қатысуымен ғана қамтамасыз етілуі мүмкін.
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АКТ-ға

и

Тексеру тəсілдері
— Қосылған статистикалық деректер жəне хабар тарататын
жəне баспа ақпарат құралдарын пайдалануға қол жеткізу
туралы қоғамдық пікірді сұрау деректері

—

Маргиналды топтар пайдалана алатын байланыс
нысандарына салынатын мемлекеттік жəне
коммерциялық инвестициялар деңгейлері

—

Сенімге лайық мекемелердің коммуникациялық
платформалардың, оның ішінде қауымдық радионың
қолжетімділігі туралы хабарламалары.

5.3 в

u АҚҰ, ақпарат құралдары, мемлекеттік жəне
коммерциялық құрылымдар АКТ-ның қолжетімділігін
қамтамасыз ету үшін бірлесіп жұмыс істейді
u баға саясатын əзірлеу кезінде маргиналды
қауымдастықтар ескеріледі

5.2 я

u қоғамдық хабар тарату қызметтері бүкіл ел бойынша
техникалық тұрғыдан қолжетімді
u мемлекет барлық хабар тарату ұйымдарын
аудиторияның географиялық қамту аймағымен
қамтамасыз етуге күш салуда
u баспа емес ақпарат құралдары сауатсыздық деңгейі
жоғары қоғамдастықтарға қолжеті

u цифрлық көші-қон саясаты мен стратегиясының
болуы.

Тексеру тəсілдері
— Қосылған статистикалық деректер жəне АКТ-ға қол жеткізу
туралы қоғамдық пікірді сұрау деректері
— Маргиналды топтардың қажеттіліктеріне жауап беретін
АКТ саласындағы ұлттық стратегияны құруда мемлекеттің
жеке құрылымдармен жəне азаматтық қоғам өкілдерімен
ынтымақтастығының дəлелі
— Баға саясаты мен құрылымын салыстырмалы зерттеу.

u қауымдық хабар тарату ұйымдары мен басылымдар
өздерінің мақсатты аймақтарында таралудың жоғары
немесе өсіп келе жатқан деңгейіне ие.

МƏЛІМЕТТЕРДІҢ ДЕРЕККӨЗІ
African Media Development Initiative (Африкалық ақпарат құралдарын дамыту бастамасы): www.bbc.co.uk/worldservice/
trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml
CIA World Factbook - country data on communications (ОББ, Ел бойынша ақпарат анықтамалығы – байланыс саласындағы
елдер бойынша деректер): www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
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Globescan - global public opinion and stakeholder research (Глобскан - халықаралық əлеуметтік қызмет): www.globescan.com
International Telecommunications Union: ICT and Telecommunications in Least Developed Countries: mid-term review for the
decade 2001-2010 (Халықаралық электр байланысы одағы: ең аз дамыған елдердегі АКТ жəне телекоммуникациялар:
2001-2010 жылдардағы орта мерзімді шолу): www.itu.int/ITU-D/ldc/pdf/ICTand%20TELinLDC-e.pdf
International Telecommunications Union - World Information Society Report 2006 (includes the Digital Opportunity
Index) (Халықаралық электр байланысы одағы - Ақпараттық қоғам жөніндегі дүниежүзілік баяндама 2006 (Цифрлық
мүмкіндіктер индексін қамтиды):
www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2006/wisr-summary.pdf
Media Sustainability Index (Ақпарат құралдарынң тұрақтылық индексі): www.irex.org/msi
Organisation for Economic Co-operation and Development - Measuring the Information Economy (Экономикалық
ынтымақтастық жəне даму ұйымы – бағалау):
www.oecd.org/document/23/0,2340,en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html
Pew Research Center for the People and the Press (Pew зерттеу ұйымы: http://people-press.org/
Steadman Group (covers sub-Saharan Africa) (Стидман тобы (Сахараның оңтүстігіндегі Африка елдерін қамтиды):
www.steadman-group.com/research_index.php
UNESCO Institute for Statistics - Questionnaire on Newspaper Statistics (ЮНЕСКО статистикалық институты Газет статистикасы бойынша сауалнама): www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5831_201&ID2=DO_TOPIC
UNESCO Institute for Statistics - Questionnaire on Radio and Television Broadcasting Statistics (ЮНЕСКО статистикалық
институты Радио жəне теле хабар тарату статистикасы бойынша сауалнама):
www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC
Wealth of Nations Triangle Index (Ұлттық байлық индексі): www.ghfund.com/WNIOverview.php
World Association of Community Radio Broadcasters (Дүниежүзілік қауымдық хабар таратушылар қауымдастығы):
www.amarc.org
World Bank: World Development Indicators - The Information Age (Дүниежүзілік банк: Əлемдік даму көрсеткіштері –
Ақпараттық дəуір): http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section5.htm
World Economic Forum - Global Information Technology Report (Дүниежүзілік экономикалық форум - Жаһандық ақпараттық
технологиялар туралы баяндама):
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm
Сондай-ақ статистика жөніндегі ұлттық мекемелер мен министрліктердің деректері, жарияланған статистика, салалық
баспасөзден алынған мəліметтер, тəуелсіз ақпарат құралдарының мониторингі жөніндегі есептер жəне т.б. қолжетімді.
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Қосымша

ХКДБ Үкіметаралық кеңесінің
26-шы Сессиясының шешімі

Үкіметаралық кеңес,
Кеңестің 26-шы сессиясы күн тəртібінің 8-тармағын
«Дүниежүзілік ақпараттық қоғам жөніндегі саммиттің 9 ісқимыл бағытын дəйектілікпен орындау, атап айтқанда,
сараптамалық топ əзірлеген Ақпарат құралдарының даму
көрсеткіштері туралы баяндамасын» қарастырып жəне
талқылай отырып,
«Əр адамның пікір бостандығына жəне оны еркін білдіруге
құқығы бар; бұл құқық өз наным-сенімін кедергісіз ұстану
еркіндігін жəне кез келген құралдармен жəне мемлекеттік
шекараларға тəуелсіз ақпаратты іздеу, алу жəне тарату
еркіндігін қамтиды» делінген Адам құқықтарының жалпыға
бірдей декларациясының 19-бабын еске сала отырып,
Баспасөз бостандығын жəне тəуелсіз жəне плюралистік
ақпарат құралдарын (Виндхук, Алматы, Сантьяго, Сана жəне
София) нығайту мақсатында өңірлік семинарлар қабылдаған
декларацияларды мақұлдау көрсетілетін жəне «аса маңызды
мəнге» баса назар аударылған, сондай-ақ Халықаралық
коммуникацияны дамыту бағдарламасы Үкіметаралық Кеңес
мүшелеріне Бағдарлама шеңберінде қаржыландыру үшін
жобаларды іріктеу кезінде осы декларацияларды ескеру
ұсынылған 1995 жылғы ЮНЕСКО Бас конференциясының 28ші сессиясында қабылданған 4.6 «Тəуелсіз жəне плюралистік
ақпарат
құралдарына
жəрдемдесу»
резолюциясын
естеріңізге сала отырып, сондай-ақ 1997 ж. ЮНЕСКО Бас
конференциясының 29-шы сессиясында қабылданған 34
жəне 35 резолюциясының негізінде,
Женевада Ақпараттық қоғам мəселелері бойынша жоғары
деңгейдегі Дүниежүзілік кездесуде қабылданған іс-қимыл
жоспарының, Тунистік міндеттеменің жəне Ақпараттық
қоғамға арналған Тунистік бағдарламаның, сондай-ақ 2006
жылғы 29 қазанда ЮНЕСКО-да өткен Ақпараттық қоғам
жөніндегі Дүниежүзілік саммиттің С9 «Ақпарат құралдары» ісқимыл бағытына арналған бірінші бірлескен отырысқа
қатысушылардың
бірауыздан
қабылдаған
шешімінің
негізінде ЮНЕСКО-ны осы іс-қимыл бағытының ресми
үйлестірушісі ретінде айқындап, екі шағын топ құрды:

біреуі ақпарат құралдарының тəуелсіздігі мен плюрализміне
кепілдік беру мақсатында сөз, баспасөз бостандығын жəне
заңнаманы дамытуға ықпал етуге арналған, екіншісі ақпарат
құралдарының дамуына жəне ақпарат құралдарының əлеуетін
арттыруға ықпал етуге аналған,
1989 жылы ЮНЕСКО Бас конференциясының жиырма
бесінші
сессиясында
бірауыздан
қабылданған
коммуникацияның Жаңа стратегиясының өзектілігін атап
өтіп, Ұйым «ақпаратты халықаралық жəне ұлттық
деңгейлерде еркін таратуға жəрдемдесуі керек; еркін пікір
білдіру үшін қандай да бір кедергілерсіз ақпараттың неғұрлым
ауқымды жəне теңгерімді берілуіне жəрдемдесу керек;
дамушы елдердің коммуникация процесіне қатысуын кеңейту
үшін олардың коммуникация саласындағы мүмкіндіктерін
нығайта алатын барлық құралдарды дамыту керек» деп
белгіленді,
2003
жылғы
қазанда
ЮНЕСКО-ның
32-ші
Бас
конференциясында
қабылданған
75
Резолюцияда
көрсетілгендей, Халықаралық коммуникацияны дамыту
бағдарламасының (ХКДБ) мақсаты ақпарат пен білімге
жалпыға бірдей қол жеткізуді нығайту жəне оларды дамушы
елдер мен өтпелі кезең елдерінің электрондық жəне баспа
ақпарат құралдары саласындағы əлеуетін арттыру арқылы
тарату жолымен тұрақты дамуға, демократияға жəне тиімді
басқаруға жəрдемдесу, атап айтқанда, мынадай бағыттар
бойынша қолдау көрсету екенін атап өтіп:

u сөз бостандығына жəне ақпарат құралдарының
плюрализміне ықпал ету;
u қауымдық ақпарат құралдарының дамуы;
u адам ресурстарын дамыту;
u халықаралық серіктестікке жəрдемдесу,
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Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы 2007 жылғы 17
желтоқсанда қабылданған A/62/205 «Адамзат қызметіндегі
ақпарат» резолюциясында «Біріккен Ұлттар Ұйымының білім,
ғылым жəне мəдениет мəселелері жөніндегі Халықаралық
коммуникацияны дамыту бағдарламасын жан-жақты қолдау,
оның шеңберінде мемлекеттік жəне жеке ақпарат
құралдарына көмек көрсетілуі тиіс» деген табанды талапты
тағы да растағанын ризашылықпен атап өтіп,
осыған
байланысты
Сараптамалық
топтың
ақпарат
құралдарын дамыту көрсеткіштерін əзірлеуді жəне оларды
кез келген сол елдегі ақпарат құралдарының даму деңгейін
бағалауды жүргізу жəне сол арқылы көмек неғұрлым қажет
болатын салаларды айқындау үшін барлық мүдделі тараптар
үшін маңызды диагностикалық құрал ретінде осы кеңеске
ұсынуды мақұлдайды,
Үкіметаралық кеңес бюросы жəне ақпарат құралдарын
дамыту саласында жұмыс істейтін басқа да мүдделі
тараптарға ұлттық дамудың жалпы мəнмəтінінде ақпарат
құралдарын дамыту стратегияларын қолдауды айқындау
кезінде осы көрсеткіштерді ескеруді ұсынады,
Бас директорға БҰҰ жүйесінің басқа мекемелерінің
пайдалануына арналған Ақпарат құралдарының даму
көрсеткіштерін ұсынуды ұсынады, сол арқылы Біріккен
Ұлттар Ұйымының ақпарат құралдарын дамыту жəне тиімді
басқару саласындағы даму мақсаттарына көмек көрсету
жөніндегі БҰҰ-ның Жалпы елдік бағалауына (ЖЕБ) жəне
Аялық бағдарламасына (ЮНДАФ) деген бірыңғай тəсілді
айқындауға қатысады,
барлық мүше мемлекеттер мен кəсіби ұйымдарды ақпарат
құралдарын дамыту саласындағы өз іс-əрекеттері туралы
жəне Женевадағы ақпараттық қоғам мəселелері жөніндегі
Дүниежүзілік жоғары деңгейдегі кездесуде қабылданған ісқимыл жоспарының, Тунистік міндеттеменің жəне ақпараттық
қоғамға арналған Тунистік бағдарламаның орындалуы
туралы
Халықаралық
коммуникацияны
дамыту
бағдарламасын хабардар етуге шақырады (іс-қимыл бағыты
9: «Ақпарат құралдары»).
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