
НҮБ-ын ХЭЗ-ийн Хүний эрхийн 
төлөв байдлын ээлжит дүгнэлттөлөв байдлын ээлжит дүгнэлт 

хэлэлцүүлэг буюу UPR



Хүний эрх ба НҮБХүний эрх ба НҮБ
НҮБ-ын үндсэн зорилгууд:ү д р ууд
1. Энх тайван, аюулгүй байдлыг

сахиулах - Аюулгүйн Зөвлөлу у ү
2. Эдийн засаг нийгэм, соёлын хамтын

ажиллагааг хөгжүүлэх – Эдийнүү
засаг, нийгмийн зөвлөл

3. Хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэхү р р ү
явдлыг хөхүүлэн дэмжих талаархи
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх -
Х й йХүний эрхийн зөвлөл



НҮБ-ын хүний эрхийн тогтолцооНҮБ ын хүний эрхийн тогтолцоо

НҮБ Д й- НҮБ-ын Дүрмийн үндсэн дээр 
байгуулагдсан: 
Х й йХүний эрхийн зөвлөл  
Тусгай хэрэгслүүд 
Х й й йХүний эрхийн дээд комисаар, түүний газар 

- Гэрээнд үндэслэн байгуулагдсан:
Гэрээний хэрэгжилтийг хянах хороод 
(Г й )(Гэрээний хороод) 



Хүний эрхийн зөвлөл
Ерөнхий Ассамблейн 2006 оны 3 
сарын 15-ны өдрийн 60/251 тоотсарын 15-ны өдрийн 60/251 тоот 
тогтоолоор хуучин НҮБ-ын Хүний 
эрхийн хорооны орондэрхийн хорооны оронд 
байгуулагдсан.  

Яагаад? 



- Хүний эрхийн комиссыг цаашид үр дүнтэй ажиллах 
боломжгүй гэж үзсэн: 

Улс төржсөн 
Аль нэг улсад хэт шүүмжлэлтэй ханддаг 
Улс үндэстнүүдэд адил тэгш ханддаггүй 

Зөвхөн хүний эрх эрх чөлөөний зөрчил гарсны дараа- Зөвхөн хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчил гарсны дараа 
ямар нэгэн хариу арга хэмжээ авдаг   

- Хүний эрхийн зөрчлийн үед яаралтай арга хэмжээ авч- Хүний эрхийн зөрчлийн үед яаралтай арга хэмжээ авч
чаддаггүй: Улс төрийн зорилгоор нэгдсэн улс орнудын 
бүлгүүдийн бодлого давамгайлсан   

- Хүний эрхийг энх тайван, аюулгүй байдал, хөгжил 
дэвшилтэй уялдуулан  ойлгох  шаардлага гарч ирсэн

(хүний эрх + аюулгүй байдал + хөгжил)( ү р у ү д )



Хүний эрхийн ээлжит дүгнэлтХүний эрхийн ээлжит дүгнэлт 
хэлэлцүүлэг буюу UPR гэж юу вэ? 
Хүний эрхийн хэлэлцүүлгийн шинэ механизм 
Хүний эрхийг хангах, хамгаалах талаарх улс 
орнуудын үүрэг амлалтын хэрэгжилтийг 4 
жил тутам байнга илтгэх, үнэлэх
Хамтын ажиллагаанд үндэслэнэ 
Бүх улсуудад тэгш хандах 
Гэрээний хороодын үйл ажиллагаатай 
давхардахгүй байхр ү



UPR-ийн зорилго
Хүний эрхийн нөхцөл байдлыг дээшлүүлэх 
Улсуудын  хүний эрхийн үүрэг, хариуцлагын 

й б б йхэрэгжилт, дэвшилттэй болон бэрхшээлтэй 
асуудлыг тодорхойлох 
Улсуудын хүний эрхийг хамгаалах чадавхийгУлсуудын хүний эрхийг хамгаалах чадавхийг 
дээшлүүлэх
Сайн туршлагаа хуваалцах, хамтын ур у ц ,
ажиллагааг хөгжүүлэх
Хүний эрхийн олон улсын бусад арга, 
хэрэгслүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулах



UPR‐ийг хэн явуулах вэ? 

UPR-ийн Ажлын хэсэг: ХЭЗ-ийн 47 гишүүдээс 
ббүрдэнэ.
Гурвал илтгэгч: Хэлэлцүүлгийг удирдан 

3 й ХЭЗ й йявуулах 3 илтгэгчийг ХЭЗ-ийн гишүүдийн  
дотроос томилно. 

Г й 3 бo Газар зүйн 3 өөр бүсээс
o Холбогдох улс 1 илтгэгчийг санал болгох эрхтэй 
И э ай с э э э ээрo Илтгэгч тухайн улсын хэлэлцүүлэг дээр 
ажиллахаас татгалзаж болно.



UPR þóíä үíäýñëýõ âý?UPR þóíä үíäýñëýõ âý? 

Засгийн газрын бэлтгэн ирүүлэх 
Ү йҮндэсний илтгэл
НҮБ-ийн хүний эрхийн болон 

б йтөрөлжсөн байгууллагуудын 
мэдээллийн эмхтгэл: 10 хуудсанд 
багтаан ХЭДКГ эмхтгэнэбагтаан ХЭДКГ эмхтгэнэ.
ТББ, ХЭҮК зэрэг холбогдох 
талуудын мэдээллийн эмхтгэл:талуудын мэдээллийн эмхтгэл: 
10 хуудсанд багтаан ХЭДКГ 
эмхтгэнээмхтгэнэ.



Засгийн газрын бэлтгэх 
илтгэлийг яагаад Үндэснийх гэжилтгэлийг яагаад Үндэснийх гэж 

байна вэ? 

Үндэсний хэмжээнд холбогдох бүхҮндэсний хэмжээнд холбогдох бүх 
талуудтай өргөнөөр зөвлөлдөн 
бэлтгэхийг ХЭЗ-ийн тогтоолоор Засгийнбэлтгэхийг ХЭЗ-ийн тогтоолоор Засгийн 
газруудад зөвлөмжилсөн байдаг.  
Холбогдох талууд: ТББ ХЭҮК хүнийХолбогдох талууд: ТББ, ХЭҮК, хүний 
эрхийн хүрээлэн иитнститут, судлаачид 



Илтгэлийн бүтэцИлтгэлийн бүтэц
Бэлтгэсэн арга хэлбэр
Х й й йХүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо, эрх зүйн орчны 
талаар
Хүний эрхийн олон улсын үүрэг, амлалтын хэрэгжилт 
Хүний эрхийн үндэсний байгууллагын талаар 
Хүний эрхийг хамгаалах талаар гарсан ахиц, туршлага, 
бэрхшээлр
Анхаарах асуудлууд, гарч буй бэрхшээлүүдийг даван 
туулах талаар авч байгаа арга хэмжээний талаар
Чадавхийг бэхжүүлэх болон техникийн туслалцаа авахЧадавхийг бэхжүүлэх болон техникийн туслалцаа авах 
тухай санал
Өмнөх хэлэлцүүлгийн хэрэгжилтийн тухай



UPR юуг шалгах вэ?UPR юуг шалгах вэ? 

НҮБ ДНҮБ-ын  Дүрэм
Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглал
Тухайн улсын нэгдэн орсон хүний  
эрхийн олон улсын гэрээнүүд
Зөвлөлийн гишүүнээр элсэхдээ болон 
Дээд хэмжээний уулзалтан дээр авсан 
үүрэг амлалтууд 
Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй

Хэрэгжилт 



UPR-ийн үе шатUPR ийн үе шат 

ТББ    ТББ‐дын илтгэл: 2010.4.19
ХЭҮК‐ийн илтгэл: 2010.4.19
Засгийн газрын илтгэл: 2010.8.23
UPR‐ийн Ажлын хэсгийн хуралдаан: 
2010.11.23
ХЭЗ‐ийн Бүгд хуралдаанаар UPR‐аас гарах ү ур р р
шийдвэрийг батлах 



Хэлэлцүүлгийн үр дүнХэлэлцүүлгийн үр дүн

Харилцан ойлголцолд үндэслэнэХарилцан ойлголцолд үндэслэнэ 
Хэлэлцүүлэгт орж буй улсын оролцоог хангах: 
Хэлэлцүүлгийн тайланд  гарсан зөвлөмжүүдийн аль 
алийг тухайн улс зөвшөөрсөн болон зөвшөөрөөгүйгалийг тухайн улс зөвшөөрсөн болон зөвшөөрөөгүйг 
тэмдэглэнэ.

Хэлэлцүүлгээс гарах шийдвэр дараахь зүйлийг агуулна 
О б й й йОлолт амжилт, бэрхшээл зэргийг үнэлэн хүний эрхийн 
нөхцөл байдлыг тодорхойлох 
Сайн туршлагыг онцлох
Хамтын  ажиллагааны хэлбэрийг тодорхойлсон санал
Техникийн туслалцааны талаар 
Сайн дурын үүрэг амлалтСайн дурын үүрэг амлалт
Хэлэлцүүлгийн мөрөөр авах арга хэмжээ 



UPR-дахь ТББ-уудын оролцооUPR дахь ТББ уудын оролцоо

UPR нь хүний эрхийн усад механизмыг бодвол ТББ ынUPR нь хүний эрхийн усад механизмыг бодвол ТББ-ын 
оролцоог илүү хангасан давуу талтай.

- ТББ-ийн илтгэл Засгийн газрын илтгэлээс түрүүлж гардаг
- Засгийн газрын Үндэсний илтгэлд оролцох 
- Үг хэлэх эрхгүй ч Ажлын хэсгийн хуралдаанд оролцоно
- ХЭЗ-ийн бүгд хуралд үг хэлэх эрхтэй оролцоноХЭЗ ийн бүгд хуралд үг хэлэх эрхтэй оролцоно
- Нөлөөллийн бусад олон боломж байдаг. 
- UPR-ийн хуралдаанд оролцоход Эдийн засаг, нийгмийн 

й й б й йзөвлөлийн статустай байхыг шаардахгүй. 



Хэвлэл мэдээллийн үүрэгХэвлэл мэдээллийн үүрэг
ТББ-ийн илтгэл бэлтгэхэд:  ТББ-уудын 
илтгэлд дурьдсан асуудлуудыг олон 
нийтийн анхааралд хандуулах
Үндэсний илтгэл бэлтгэх шатанд:  
Үндэсний илтгэлийг олон талын 
оролцоотой бэлтгэх, хүний эрхийн 
ноцтой болон ужиг зөрчлүүд тэдгээрийг 

ЗГ барилгах тал дээр ЗГ-аас авсан болон 
авахгүй байгаа арга хэмжээг бүрэн 

ЗГтусгуулахад ЗГ-т нөлөөлөх 



үргэлжлэлүргэлжлэл

ХЭҮК-ийн илтгэлд: 
ХЭҮК илтгэлээ олон талын оролцоотойХЭҮК илтгэлээ олон талын оролцоотой 
бэлтгэхийг шаардах
ХЭҮК-ийн илтгэлийг олон нийтэд ил тодХЭҮК ийн илтгэлийг олон нийтэд ил тод 
болгох
Ямар асуудал тусгагдсан ямар ньЯмар асуудал тусгагдсан, ямар нь 
тусгагдаагүй үлдсэнийг олон нийтэд 
хүргэх үр



Ажлын хэсгийн хуралдааны үед
Үүний тулд Ажлын хэсгээс гаргасан дүгнэлт зөвлөмжид дүн шинжилгээ хийж, 
нөлөөллийн ажлын чиглэлээ тодорхойлно. Иймд хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслүүд Засгийн газраар  аль болох олон зөвлөмжийг хүлээн 
зөвшөөрүүлэх, олон амлалт авахуулах тал дээр иргэний нийгмийн 
байгууллагуудыг дэмжин  ажиллах нь  чухал  байгууллагуудыг дэмжин  ажиллах нь  чухал. 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энэ үе шатанд дээрхийн адил Бүгд хурлыг 
шууд сурвалжилж,  бичлэгийг олон нийтэд хүргэх боломжтой. Энэ нь Бүгд 
хуралд оролцож байгаа Засгийн газрын төлөөлөгчдөд ард түмэн өөрийг нь ур д р ц р д д рд ү р
хянаж байгаа гэдгийг мэдрүүлэн хариуцлагатай байх эрмэлзлийг төрүүлэхэд 
тус дэм болно.  

UPR‐ийн дараа 
Дээрх шийдвэрүүдийг олон нийтэд ойлгуулах замаар хэрэгжилтийг хангахад 
чиглэсэн олон талын нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
шаардлагатай. Шийдвэрийг олон нийтэд хүргэх, хэрэгжилтийг Засгийн 

      й        б  газраас шаардахад хэвлэл мэдээллийн үүрэг асар чухал билээ. 



НҮБ‐ийн ХЭЗ дээрх UPR‐ийн хэлэлцүүлгийг
хэрхэн сурвалжлах вэ? 

Ш  Шууд сурвалжлах
Webcast үзэх 

http://www.un.org/webcast/unhrc/index.asp
й йХураангуй мэдээллийг авах дараах хаягаар 

авах 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages
/MediaInformation.aspx



сурвалжлах зөвшөөрөл авах сурвалжлах зөвшөөрөл авах 
Мэдээллийн үйлчилгээний газар: uprpress@ohchr orgМэдээллийн үйлчилгээний газар:  uprpress@ohchr.org
Зөвшөөрөл авахад   дараахь баримт  бичгийг илгээнэ. 
Тухайн сэтгүүлчийг томилсон тухай  хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын удирдлагын  албан бичиг. Албан бичигт сэтгүүлчийг 
овог нэр, албан тушаал, НҮБ-д хичнээн хоног ажиллахаар 
томилогдсон тухай тодорхой дурьдсан байна.
Сонин сэтгүүл гэх мэт хэвлэмэл бүтээгдэхүүн гаргадаг хэвлэлСонин, сэтгүүл гэх мэт хэвлэмэл бүтээгдэхүүн гаргадаг хэвлэл 
мэдээллийн байгууллага нь сүүлийн удаагийн 2 хэвлэлийг, харин 
телевиз, радиогийн байгууллагууд сүүлийн 2 удаагийн 
сурвалжлага, нэвтрүүлгээ хавсаргана. у
Хараат бус телевизүүд нэвтрүүлгийг нь цацах байгууллагын албан 
бичиг



б й б й б йЗураг бүхий биеийн байцаалт

Сэтгүүлчид 2 төрлийн зурагтай биеийн 
байцаалт үзүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 
Тухайн улсын пасспорт 
Ажлын үнэмлэх, сэтгүүлчийн үнэмлэх, 
жолооны үнэмлэх гэх мэт зураг бүхий  
бусад биеийн байцаалт 



өргөдлийн маягтөргөдлийн маягт 

h // h/8 6EDD 6B8 /%http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/%2
8httpAssets%29/4A6150755653B661C125734
10046C989/$file/Accreditation+Press+IGF pdf10046C989/$file/Accreditation+Press+IGF.pdf



Зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтээ дараах 
хаягаар илгээнэ:

Х б ГХэвлэл мэдээлэл ба Гадаад 
харилцааны хэсэгт хүсэлт гаргана. 
Эргэж лавлах утас:Эргэж лавлах утас: 
Факс: 41(0)22 917 00 73
Утас: +41 (0)22 917 23 13/36



Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã:Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã:

Óëñóóäûí ìýäýýëýë : http://www ohchr org/english/countries/Óëñóóäûí ìýäýýëýë : http://www.ohchr.org/english/countries/

Õýëýëö¿¿ëãèéí õóâààðü : 
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/uprlist.pdf

Ýýëæèò íýãäñýí õýëýëö¿¿ëãèéí  òóõàé Õ¿íèé ýðõèéí çºâëºëèéí òîãòîîë 
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc

ÒÁÁ-óóäàä çîðèóëñàí ìýäýýëýë
http://www.ohchr.orõèg/english/èóëbodies/hrcouncil/upr/noteNGO_041007.h
tm

Õ¿íèé ýðõèéí ¿íäýñíèé áàéãóóëëàãóóäàä çîðèóëñàí ìýäýýëýë:
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/noteNHRIs_041007.htm


