
БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ 

 

Əрі қарай таратылым үшін 

16 қазан 2012 жыл 

 

Қазақстан құқық қорғаушылары мен белсенділер қауіпті жағдайларда жұмыс істейді 

 

АСТАНАДА, 16 қазан 2012 ж. сағат 11.00 мына мекен-жайда құқық қорғаушылардың қауіпсіздігі 

мəселелері бойынша баспасөз-конференциясы өткізіледі: Астана қаласының Ұлттық пресс-клубы, 

Орынбор көшесі, 8 үй (Министрліктер үйі), блок 16 «В» («Журналистер үйі» ғимаратында). 

 

Фонд Сорос-Қазақстан қолдауымен «Қадір-қасиет» қоғамдық бірлестігі 1 қаңтар 2012 ж. бастап 

Қазақстан Республикасында құқық қорғаушылар мен белсенділердің жағдайы бойынша мониторинг 

өткізіп жатыр. Мониторинг нəтижелері көрсеткендей, адам құқықтарының жағдайы күннен-күнге 

нашарлар отыр. Себебі, құқық қорғаушылардың күн сайынғы жұмысындағы қиындықтар 

комплексті түрге айналып отыр жəне бұл кеңейтіліп барады. Ал, бұл қауіп-қатер де, қатыгездік те, 

негізсіз тұтқындау мен ұстап алу да, құғындау мен жала жабу. 

 

Спикер ретінде келесі адамдар сөз сөйлейді: Қымбат Зкрина («Қадір-қасиет» ҚБ-нің директоры), 

Аида Айдаркулова (Фонд Сорос-Қазақстан бағдарламаларының директоры), Зинаида Мухортова 

(Балқаш қаласының адвокаты, құқық қорғаушысы), Берик Жагипаров («Молодежная газета»), 

Махамбет Абжан (жоба бойынша монитор). 

 

 Осы жылдың 9 ай ішіндегі мониторинг нəтижелері көрсеткендей, 202 құқық қорғаушы/белсенділер 

əр түрлі қауіпсіздік қауіп-қатерлеріне жəне құқықтар мен бостандықтардың бұзылуына ұшырады 

(150 ер адам мен 80 əйел адам, сондай-ақ, 21 заңды тұлғалар (1 қозғалыс, 3 кəсіподақ, 16 БАҚ жəне 

1 партия)). Əр нақты аудан бойынша қауіп-қатерге төнген белсенділердің саны келесі реттілікте 

көрініс табады: 

1. Алматы (79 адам) 

2. Жанаөзен (24 адам) 

3. Маңғыстау облысының Шетпе кенті (22 адам) 

4. Карағанды (14 адам) 

5. Астана (9 адам) 

6. Жезқазған (8 адам) 

7. Ақтау, Орал (по 6 адам),  

8. Шымкент (7 адам),  

9. Ақтобе, Қостанай (5 адамнан),  

10. Атырау (3 адам),  

11. Семей, Тараз, Талдыкорған (адамнан) 

12. Жамбыл облысы, Балқаш, Теміртау, Приозерск, Көкшетау, Өскемен, Рудный, ШҚО 

Көкпекті ауылы (1 адамнан) 

Қауіп-қатерге төнген 7 белсенділер санаты белгіленді. Олардың көбісі кəсіподақтардың өкілдері (55 

адам), журналистер (53 адам), қоғам қайраткерлері (46 адам), саяси қайраткерлер (24 адам), құқық 

қорғаушылар (12 адам), адвокаттар (8 адам) жəне діни қайраткерлер (4 адам). Осы уақыт ішінде 85 

қауіп-қатер түрі тіркелді, сонымен бірге ай сайын 3-тен 12-ге дейін жаңа қауіп-қатер пайда болды.     
 

Қосымша ақпарат: 

Махамбет Абжан   

Жоба мониторы 

8 (7172) 472596, 8702-270-91-54 

 

 

«Қадір-қасиет» ҚБ құқық қорғаушылар мен белсенділерді қорғау жəне олардың қаупсіздігі, түзеу мен психиатриялық 

мекемелерінде адам құқықтары бойынша мониторинг жағдайы, адам құқытары саласында білім беру (адвокаттарға,  

медициналық қызметкерлерге, мұғалімдерге, құқық қорғау қызметкерлеріне, психологтарға), университеттерде  (Құқық 

қорғаушылар клубы) адам құқықтары мен бостандықтарын əрі қарай дамыту салаларында жобаларды іске асырады 


