
Барномаи осиёимарказии MediaCAMP 

Ҳадафи ин барнома ривоҷ додани фазои муттаодили иттилоотӣ дар Қазоқистон, Тоҷикистон ва 

Ӯзбекистон мебошад. Ин дар навбати худ, бояд аудиторияи ин кишварҳороро омӯзонад, ки 

кушодаву омода барои мубодилаи афкор, ақида ва нуқтаи назари гуногун бошанд ва боиси он 

мегардад, ки шумораи шаҳрвандони дар ҳаёти ҷомеа фаъолона иштирок мекардагӣ афзоиш 

ёбад. 

Самтҳои асосӣ 

Вазифаи 1 

Ба ВАО дар таҳия намудани матлабҳои мутавозини беғараз дар мавзӯъҳои муҳими сиёсӣ ва 

ҷамъиятӣ кӯмак кардан. 

Вазифаи 2 

Баланд бардоштани саводнокии расонаии ҷавонону калонсолон, афзоиш додани шумораи 

истеъмолкунандагон ва таъминкунандагони иттилоот. 

Вазифаи 3 

Беҳтар кардани фазои ҳуқуқии расонаҳо. 

Муҳлати татбиқи барнома: 

1 уми октябри 2018 – 30 юми сентябри 2023 

Буҷаи минтақавӣ: 

$ 15.000.000 

Кишварҳо: 

Қазоқистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон 

Таъсир ва натиҷаҳои интизорбуда 

• CAMP ҳаҷми иттилооти мутавозин ва санҷидашударо тавассути ҳавасмандгардонии 

ҳамкориҳои расонаҳо, рушди ҷалби аудитория ва ҷорӣ кардани форматҳои 

инноватсионӣ дар истеҳсоли муҳтавои маҳаллӣ афзоиш медиҳад. Барои омода 

намудани маводҳои фароғатӣ дар форматҳои мултимедиявӣ, заминаи техникии 

расонаҳои маҳаллиро такмил додан лозим аст, ки дар ин самт онҳо аз ҷониби Фонди 

инноватсионӣ дастгирӣ карда мешаванд. Лабораторияҳои ҳарсолаи истеҳсоли 

муҳтавои фарогир бошад, расонаҳо ва шаҳрвандонро дар атрофи таҳияи стратегияву 

воситаҳои тақвият додани садои гурӯҳҳои осебпазир муттаҳид мекунад. 

Озмунҳо ва ҷоизаҳои ҳарсолаи ВАО барои рӯзноманигорони Осиёи Марказӣ, ки 

маводҳои беҳтаринро таҳия кардаанд, барои ба даст овардани эътироф дар байни 

ҳамкорон мусоидат карда, ба рушди журналистикаи босифат замина фароҳам месозад. 

• Рӯзноманигорон инчунин дастгирии ҳуқуқӣ ёфта, барои омӯзиш дар тренингу 

вебинарҳои мавзуъӣ имконият пайдо мекунанд, ки ин ба онҳо шароити рушдро дар 

платформаҳои анъанавӣ ва нав фароҳам хоҳад сохт. Барномаи “Акселератори 

расонаҳои нав” стартапҳои инноватсионии рӯзноманигориро дар се кишвар тақвият 

мебахшад. Дар Ҷашнвораи осиёимарказии ҳамасолаи MediaCAMP бошад,семинарҳо, 

намоишгоҳҳои мубодилаи муҳтаво ва стратегияҳои муосир баргузор мегарданд. 



• Форуми солонаи топ-менеҷерон ба иштирокчиён дар мубодилаи таҷриба оид ба 

устувории молиявӣ ва ҳаёти расонаҳои мустақил, малакаҳои менеҷментӣ, тамоюлҳои 

нави соҳаи ВАО, инчунин, таҳияи стратегияҳои диверсификатсияи даромаду тавсеаи 

тиҷорат кӯмак хоҳад кард. Академияҳои ҳамасола барои роҳбарони сатҳи миёна 

имконият медиҳанд, ки барои ташкил додани платформаи устувори молиявии 

тиҷорати расонавӣ грантҳо ба даст оранд. Ғайр аз ин, CAMP дар ҳар як кишвар чунин 

шакли ҳамкориро дастгирӣ хоҳад кард, ки дар он расонаҳои камбуди молиявӣ дошта, 

ба хотири дастгирии ҳамдигар ва табодули захираҳо муттаҳид шаванд. 

• Барнома саводнокии расонаиро рушд медиҳад, то шаҳрвандон иттилоотро аз ҷиҳати 

таҳлилӣ дуруст арзёбӣ кунанд. Барои ин як сомонае роҳандозӣ мешавад, ки дар он 

маводҳои омӯзишӣ нашр шуда, барои мубодилаи таҷрибаи беҳтарини шарикони 

маҳаллӣ дар соҳаи саводнокии расонаӣ, навиштани шарҳҳо дар бораи муҳтавои ВАО-и 

Осиёи Марказӣ шароит фароҳам мегардад. Ғайр аз ин, CAMP ният дорад, ки тавассути 

интихобу омӯзиши нозирони мустақили этика дар ҳар се кишвар касбиятро дар 

муассисаҳои расонаӣ тақвият бахшад. Барои онҳо ҳар сол омӯзишҳо гузаронида 

мешаванд, ки дар он бо стратегияҳои мониторинг шинос шуда, стандартҳои ягонаи 

сифати кори расонаҳоро таҳия мекунанд. 

• CAMP тасмим гирифтааст, ки тавассути паҳн кардани маводи таълимии сатҳи 

донишгоҳӣ, ки дар доираи лоиҳаи “Дастрасӣ ба иттилоот” таҳия шудааст, саводнокии 

расонаиро дар минтақа тақвият бахшад. Барои ин маводро ба забони Ӯзбекӣ тарҷума 

ва онро ба талаботи мактабҳои миёнаву ибтидоии минтақа мутобиқ кардаанд. 

Омӯзишҳои солона барои мураббиён, грантҳо, роҳнамоӣ(менторинг) ба васеъ шудани 

сафи мураббиёни баландихтисосу афзоиши шумораи омӯзишҳо кӯмак мерасонанд. 

Барои он, ки ҷомеа аҳамияти саводнокии расонаиро дарк кунад ва ба он саъй намояд, 

CAMP конфронсҳои калони минтақавӣ баргузор намуда, коршиносони 

байналмилалиро барои иштирок дар онҳо ҷалб мекунад. Инчунин, CAMP ҳамасола дар 

ҳар кадом аз ин се кишвар, таҳқиқоти аудитория доир карда, афзалиятҳои онҳо, 

одатҳои истеъмоли иттилоот, дараҷаи эътимод ба ВАО ва сатҳи саводнокии расонаии 

онҳоро меомӯзад. 

• Барнома шаҳрвандонро ба тавлиди ахбор ва маводи иттилоотӣ ҷалб карда, бо ин 

васила рушди журналистикаи шаҳрвандиро ба роҳ мемонад. Интернюс ва шарикони 

маҳаллӣ расонаҳоро ташвиқ хоҳанд кард, ки бо моделҳои нави иштироки ҷомеа 

таҷриба гузаронанд ва бо CAMP ҳамкорӣ кунанд. Фонди ҷалби аудитория барои кӯмак 

ба васоити ахбори оммаи маҳаллӣ грантҳои хурд ҷудо мекунад. 

• CAMP дар самти такмили заминаи меъёрии танзимкунандаи бахши ВАО фаъолиятро бо 

истифода аз воситаҳо ба монанди мониторинги ҳуқуқӣ, таҳлил ва тарғибот дастгирӣ 

хоҳад кард. Шарикони CAMP як силсила семинарҳо оид ба баланд бардоштани 

малакаи ҳуқуқшиносони тахассусӣ оид ба назорат ва таҳлили қонунгузории ВАО 

ташкил мекунанд. Таваҷҷӯҳи махсус ба тавсеаи ассотсиатсияҳои ВАО, ки бо масъалаҳои 

худтанзимкунии бозор сарукор доранд ва инчунин, манфиатҳои ВАО-ро дар мақомоти 

ваколатдори давлативу қонунгузорӣ ифода мекунанд, дода мешавад. 

• Бо шарофати лоиҳаҳои омӯзишӣ ва маърифатии CAMP, ширкатҳои мустақили 

телевизион ва радио метавонанд ҳуқуқу манфиатҳои худро дар раванди гузариш ба 

пахши рақамӣ самаранок ҳимоя кунанд. 

• Дастрасии рӯзноманигорон ва расонаҳо ба маълумоти муҳими ҷамъиятӣ тавассути 

иштирок дар гурӯҳҳои корӣ, ки иҷрои қонунҳои дахлдорро назорат мекунанд, 

мусоидат хоҳад кард. Дар ҳолати зарурӣ, Интернюс ба шарикони минтақавӣ дар 

ифтитоҳи муколама бо ҳукумат ва ҷомеа дар бораи он, ки чӣ гуна иттилоот метавонад 



оммавӣ гардад, кӯмак хоҳад кард. Дар се семинари минтақавӣ оид ба дастрасӣ ба 

иттилоот, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва расонаҳо метавонанд бо методологияи 

истифодаи маълумот ва иттилооти мавҷуда, ки дар дигар кишварҳо амалӣ мешаванд, 

шинос шаванд. 

 

 

 


