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“Хүний эрх – НҮБ – Сэтгүүлч” 

 
 

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2006 онд Хүний эрхийн зөвлөлийг үүсгэн байгуулж,  
улс орнуудын хүний эрхийн төлөв байдлыг 4 жил тутам дүгнэн хэлэлцэх UPR буюу Хүний 
эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг хэмээх цоо шинэ механизм бий 
болгосон байна.  Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлгийн зорилго нь 
дэлхийн бүх хүмүүсийн тусын тулд НҮБ-ын гишүүн 192 улсын хүний эрхийн төлөв байдлыг 
дүгнэн хэлэлцэх замаар хүний эрхийн нөхцөл байдлыг газар дээр нь сайжруулах явдал 
юм.  
 

Монгол Улс 2010 оны 11-р сарын 23-нд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд хүний 
эрхийн төлөв байдлын тухай Үндэсний илтгэлээ тавьж хэлэлцүүлнэ. Үүний дараа НҮБ-ын 
өгсөн зөвлөмжийн дагуу дараагийн тайлангийн хугацаа хүртэлх 4 жилийн туршид хүний 
эрхийг хангах чиглэлээр олон талт ажлууд хийгдэнэ. Энэ тасралтгүй үргэлжлэх үйл 
ажиллагааны талаар иргэдэд байнга мэдээлж, Хүний эрхийг хангасан, иргэнээ дээдэлсэн 
улс гүрэн болоход хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, сэтгүүлчдийн үүрэг нэн чухал билээ. 
 

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн баталсан журамд UPR буюу Хүний эрхийн төлөв 
байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэгт  илгээх Үндэсний илтгэлийг үндэсний 
хэмжээнд холбогдох бүх талуудтай өргөнөөр хэлэлцсэний үндсэн дээр бэлтгэхийг гишүүн 
улсуудын Засгийн газарт зөвлөсөн. Иймд Монгол улсын Хүний эрхийн төлөв байдлын 
Үндэсний илтгэлийг бэлтгэх бүхий л үе шатанд иргэний нийгэм, төрийн бус байгууллагууд, 
олон нийтийг оролцуулахад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нийтлэл, нэвтрүүлгээ 
чиглүүлж ажиллахыг  хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлага, сэтгүүлчдэд УРИАЛЖ 
байна.  

 
 “Глоб Интернэшнл” төрийн бус байгууллага  Австралийн Засгийн газрын Хүний 

эрхийн жижиг тэтгэлгийн хөтөлбөр, ННФ-ын дэмжлэгтэйгээр  хэрэгжүүлж буй  “UPR-ийг 
мэдээлэл, сурталчилгаагаар хангах нь” төслийн хүрээнд  сургалт зохион байгуулна.  
Манай улсын хүний эрхийн салбарт чухал үйл явдал тохиож буй энэ цаг үед сургалтанд 
хамрагдсан 30 сэтгүүлч UPR-ийн тухай ойлголт, мэдлэгтэй болсноор  UPR-ийг үндэсний 
хэмжээнд үр дүнтэй үйл явц болгоход сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх  чухал ач холбогдолтой юм.  

 
Төслийн хүрээнд гаргасан НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн тайлант механизмууд, 

олон улсын гол гэрээ, конвенци, хүний эрхийн талаар бичихэд анхаарах зүйлүүдийг 
нэгтгэсэн  “Хүний эрх – НҮБ – Сэтгүүлч” гарын авлага нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан иргэдийн хүний эрхийн боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлж, энэ асуудлаарх 
нийгмийн үзэл бодлыг төлөвшүүлэхэд  чухал хувь нэмрээ оруулна гэдэгт найдаж байна.  

 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.globeinter.org.mn вэб сайтаас авах боломжтой.  
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