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ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛ

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛ НЬ (ХЭЗ) НЬ НҮБ-ЫН ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙН 2006 

ОНЫ 3-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН 60/251 ТООТ ШИЙДВЭРЭЭР 60 ГАРУЙ ЖИЛИЙН 

ХУГАЦААНД НҮБ-ЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН АСУУДЛЫГ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАСАН ХҮНИЙ ЭРХИЙН 

КОМИССЫН ОРОНД  БАЙГУУЛАГДСАН. 

ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙД ШУУД ХАМААРДАГ, НҮБ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР 

ХООРОНДЫН ҮНДСЭН БАЙГУУЛЛАГА ЮМ.

ХЭЗ НЬ НҮБ-ЫН ГИШҮҮН 192 УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ

ДӨРВӨН ЖИЛ ТУТАМД ДҮГНЭН ХЭЛЭЛЦЭЖ БАЙХ ШИНЭ МЕХАНИЗМ БИЙ БОЛГОЖ  

ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙН ШИЙДВЭРЭЭР ХЭЗ-ИЙН НЭГ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ НЬ БОЛОН 

БАТЛАГДСАН. 



UPR ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Хүний эрхийн хэлэлцүүлгийн шинэ механизм
Хүний эрхийг хангах, хамгаалах талаарх улс орнуудын үүрэг амлалтын хэрэгжилтийг 4 жил тутам НҮБ-ын гишүүн  
бүх улсыг хамран байнга илтгэх, үнэлэх
Ха а а аа эс э э /Зас й азар ТББ ХЭҮК й эр й рээ э с с аа /Хамтын ажиллагаанд үндэслэнэ /Засгийн газар, ТББ, ХЭҮК, хүний эрхийн хүрээлэн институт, судлаачид г.м/
Бүх улсуудад тэгш хандах /НҮБ-ын гишүүдээс  олон улсын хүний эрхийн гэрээ хэлэлцээрт нэгдэн ороогүй олон улс 
орон гэрээний хороодын хяналтаас гадуур үлддэг байсан/
Гэрээний хороодын үйл ажиллагаатай давхардахгүй байх /Гэрээний  хороод нь зөвхөн тухайн гэрээний гишүүн 
орнуудад хамааралтай бөгөөд зөвхөн тухайн гэрээнийхээ хэрэгжилтийг хянан хэлэлцдэг. Харин UPR нь аль нэгэн 

й й й б й б /гэрээгээр хязгаарлагдахгүй хүний эрхийн бүхий л асуудлыг нэг дор хэлэлцэх боломж олгосон/
UPR-ийн зорилго

Хүний эрхийн нөхцөл байдлыг дээшлүүлэх
Улсуудын хүний эрхийн үүрэг, хариуцлагын хэрэгжилт, дэвшилттэй болон бэрхшээлтэй асуудлыг тодорхойлох
Улсуудын хүний эрхийг хамгаалах чадавхийг дээшлүүлэхууд ү р д д үү
Сайн туршлагаа хуваалцах, хамтын 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 бүрдэнэ.
Г /T ik / Х й 3 й ХЭЗ й йГурвал илтгэгч/Troika/: Хэлэлцүүлгийг удирдан явуулах 3 илтгэгчийг ХЭЗ-ийн гишүүдийн дотроос томилно.

o Газар зүйн 3 өөр бүсээс
o Холбогдох улс 1 илтгэгчийг санал болгох эрхтэй
o Илтгэгч тухайн улсын хэлэлцүүлэг дээр ажиллахаас татгалзаж болно.



UPR ЮУНД ҮНДЭСЛЭХ ВЭ?Д Д
Засгийн газрын бэлтгэн ирүүлэх Үндэсний илтгэл
НҮБ-ийн хүний эрхийн болон төрөлжсөн байгууллагуудын мэдээллийн эмхтгэл
Холбогдох талуудын илтгэл: ТББ, ХЭҮК, хүний эрхийн хүрээлэн институт, судлаачид /илтгэл д ууд , , ү р үр у , уд д
нь Үндэсний илтгэлээс түрүүлж очсон байх, Үндэсний илтгэлийн 

Засгийн газрын бэлтгэх илтгэлийг яагаад Үндэснийх гэж байна вэ?

Үндэсний хэмжээнд холбогдох бүх талуудтай өргөнөөр зөвлөлдөн бэлтгэхийг ХЭЗ-ийнд д д ү ууд р р д
тогтоолоор Засгийн газруудад зөвлөмжилсөн байдаг.

UPR юуг шалгах вэ? /доорх баримт бичгүүдийн хэрэгжилт/
НҮБ-ын Дүрэм
Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглалү р ү у
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

UPR-ийн үе шатUPR ийн үе шат
- ТББ‐д,  ХЭҮК- ын илтгэл бэлтгэх 
- Засгийн газрын илтгэл бэлтгэх 
- UPR‐ийн Ажлын хэсгийн хуралдаан илтгэл хэлэлцэх 
- ХЭЗ‐ийн Бүгд хуралдаанаар UPR‐аас гарах шийдвэрийг батлах



UPR-ЫН ЭХНИЙ МӨЧЛӨГ 2008 ОНЫ 4-Р САРД ЭХЭЛСЭН. 
2011 ОНЫ 10-Р САРД  ДУУСНА.Д Д



UPR-ЫН 2 ДАХЬ МӨЧЛӨГ 2012 – 2016 ОНД



UPR-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН Д

WWW.UPR-INFO.ORG 

НҮБ-ЫН ХЭДКГ-ЫН 

WWW.OHCHR.ORG/EN/HRBODIES/UPR// / / /



UPR ДАХЬ ТББ-УУДЫН ОРОЛЦООUPR ДАХЬ ТББ УУДЫН ОРОЛЦОО
UPR 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 оролцоно
- Нөлөөллийн бусад олон боломж байдаг.
- UPR-ийн хуралдаанд оролцоход Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлийн статустай байхыг шаардахгүй.

Бангкок хотноо төвтэй “Форум Ази” хүний эрхийн сүлжээ, түүний гишүүн “Хүний эрх, хөгжил” төв, “Глоб
Интернэшнл” төрийн бус байгууллага хамтран 2010 оны 1-р сарын 10-12-нд “UPR-т төрийн бус
байгууллагуудыг бэлтгэх нь” сургалт - зөвлөгөөн зохион байгуулсан.

Сургалт-зөвлөгөөнөөс :
- - 40 гаруй ТББ UPR-т бэлтгэх Монголын Төрийн бус байгууллагын Форум байгуулсан.ру р у уу ру уу
- - Анхаарал татсан 8 сэдвээр илтгэл бэлтгэн оролцохоор тогтож Ажлын хэсгүүд байгуулав.
- - Манай байгууллагад мэдээлэл, оролцооны арга хэмжээг хариуцахаар шийдвэрлэсэн юм.



“UPR-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ МЭДЭЭЛЭЛ, 
СУРТАЛЧИЛГААГААР ДЭМЖИХ НЬ”СУРТАЛЧИЛГААГААР ДЭМЖИХ НЬ

“Глоб Интернэшнл” ТББ  Австралийн Засгийн газрын Хүний эрхийн жижиг 
тэтгэлгийн хөтөлбөр, Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүжилтээр 2010 оны 2-р 
сарын 1-нээс 2011 оны 1-р сар хүртэл 11 сарын хугацаанд хэрэгжүүлсэн. сарын 1 нээс 2011 оны 1 р сар хүртэл 11 сарын хугацаанд хэрэгжүүлсэн. 

Төслийн зорилго: 
UPR-ийн үйл явцын тухай олон нийтэд мэдээлэл түгээх, үүгээр дамжуулан Монголд UPR ийн үйл явцын тухай олон нийтэд мэдээлэл түгээх, үүгээр дамжуулан Монголд 
тулгамдаж буй хүний эрхийн гол асуудлуудад олон нийтийн анхаарлыг төвлөрүүлэх 

Төслийн зорилт:Төслийн зорилт:
- Олон нийтэд түгээх мэдээллийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах
- Сэтгүүлчдийн бүлэг байгуулж, тэдэнд UPR-ийн тухай мэдлэг олгох 
- Орон нутгийн төрийн байгууллагуудыг мэдээллээр хангаж  үндэсний илтгэл  ТББ-ын Орон нутгийн төрийн байгууллагуудыг мэдээллээр хангаж, үндэсний илтгэл, ТББ ын 
мэдээлэлд тэдний оролцоог хангах
- Монголын нөлөө бүхий гол ХМХ-ээр UPR-ын мөн чанар, зарчим, үйл явцын тухай  
түүний үе шат бүхэнд тогтмол  цэгцтэй мэдээлэл түгээхтүүний үе шат бүхэнд тогтмол, цэгцтэй мэдээлэл түгээх



ҮРГЭЛЖЛЭЛҮРГЭЛЖЛЭЛ

Мэдээлэл сурталчилгааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулж UPR-ийн дараах үе шат бүрт мэдээлэл түгээж 
байлаа  байлаа. 

- ТББ-дын Форумын илтгэл бэлтгэж илгээх
- Үндэсний илтгэл бэлтгэх 
- UPR‐ийн Ажлын хэсгийн хуралдаанаар  илтгэл хэлэлцэх 
ХЭЗ й  Б   UPR   й й  б    - ХЭЗ‐ийн Бүгд хуралдаанаар UPR‐аас гарах шийдвэрийг батласны дараа  

- ХЭЗ-ийн Зөвлөмжийг хүлээн авч хэрэгжүүлэх

Сэтгүүлчдэд мэдлэг олгох
- Сэтгүүлчдэд мэдлэг олгох хагас өдрийн сургалт: өдөр тутмын сонин, ТВ, 

Радиогийн 23 сэтгүүлч UPR-ийн тухай ойлголт, мэдлэгтэй болсон

- “Хүний эрх – НҮБ – сэтгүүлч” гарын авлага: Сэтгүүл, төрийн бус 
байгууллагуудад зориулан UPR, хүний эрхийн нэр томъёо, ХҮЭТ болон манай
улсын соёрхон баталсан гэрээ конвенцийн тодорхой заалтуудыг 
тайлбарласан гарын авлага  бэлтгэж  тараасан.  



ҮРГЭЛЖЛЭЛМэдээлэл түгээх:
- UPR-ын үйл явцын хүрээнд ТББ-дын  Форумын үйл ажиллагааг  олон нийтэд мэдээлэхU ү ц үрээ д д Фору ү а а аа о о эд эдээ э
- UPR-ын нөлөөллийн үйл ажиллагааг  ТББ-дын  Форумын гишүүдэд мэдээлэх, зохион байгуулах

- UPR-ын үйл явцын хүрээнд ТББ-дын  Форумын үйл ажиллагааг  
- олон нийтэд мэдээлэхд д

Уламжлалт ХМХ
Мэдээлэл харилцааны шинэ технологи 

www upr mongolia mn- www.upr-mongolia.mn
- Шторк

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн шинэ механизм болон  Монголын ТББ-дын формаас НҮБ-ын ХЭЗ-д илгээсэн 
илтгэлүүдийн талаар  богино хэмжээний хоёр  шторк бэлтгэж www.youtube.com/uprmongolia2010 вэб сайтад 
Тавьж  олон нийтэд үзүүлж байна.

- И мэйл маркетинг
UPR-ын үйл явц, түүний үе шат бүхэнд болон UPR-ийн нөлөөллийн үйл ажиллагааны явцыг  талаар и мэйлээр  
мэдээллийг хүргэж байлаа  мэдээллийг хүргэж байлаа. 

Баримтат кино
Монгол дахь хүний эрхийн анхаарал татсан  асуудлаар богино хэмжээний 5 баримтат киног олон нийтэд 
үзүүлэх нээлттэй үзлэг зохион байгуулсан. www.youtube.com/uprmongolia2010 байрлуулсан.  CD-д хувилж 
тараасан.

Хэвлэлийн бага хурал 



ҮРГЭЛЖЛЭЛ
UPR-ийн нөлөөллийн үйл ажиллагааү

UPR-ийн нөлөөллийн үйл ажиллагааны зөвлөх ажиллуулсан. 
Зорилго 1: UPR-ийн үйл явцыг олон нийтэд танилцуулах,
Зорилго 2: НҮБ-ын ХЭЗ-д илгээсэн ТББ-дын мэдээллийг ХЭЗ-ийн гишүүдэд хүргэхэд нөлөөлөх 
Зорилго 3: НҮБ-ын ХЭЗ-д илгээсэн ТББ-дын мэдээллийг иргэд, шийдвэр гаргагчдад хүргэхэд 

нөлөөлөх
Лобби уулзалт: 
Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизүүдийн удирдлагуудтай лобби уулзалт
Яамд, уулзалтууд

Элчин, олон улсын байгууллагуудын анхаарлыг хандуулах уулзалт

ТББ-ын форумын уулзалт

Илтгэлүүдийг товч англи монгол хэл дээр бэлтгэсэн

Шийдвэр гаргагчдад захидал 



МОНГОЛ УЛСМОНГОЛ УЛС

2010 оны 11-р сарын 02-ны өдөр UPR – ын ажлын 
хэсгийн 9-р хуралдаанаар Монгол улс дахь хүний эрхийн 
төлөв байдлыг дүгнэн хэлэлцэнэ. 

UPR – ын ажлын хэсгийн хуралдаанаас өмнө:
1. Монголын ТББ-ууд

Хүний эрхийн үндэсний Комиссү р ү д
Холбогдох бусад байгууллагуудын 

илтгэлүүдийг 2010 оны 4-р сарын 19 –нд
2 Үндэсний илтгэлийг 2010 оны 8-р сарын 23 -нд тус2. Үндэсний илтгэлийг 2010 оны 8-р сарын 23 -нд тус 
тус НҮБ-ын ХЭЗ-д илгээсэн байх ёстой. 



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


