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ЯПОН УЛСЫН НАГОЯ ХОТОД БОЛСОН ОУ-ЫН ХУРАЛД
ОРОЛЦСОН АЛБАН АЯЛАЛЫН ТАЛААРХ
ИЛТГЭХ ХУУДАС
Улаанбаатар хот
2014.09.30
Япон улсын Нагоя хотод 2014 оны 9 дүгээр сарын 13-17-ны өдрүүдэд
зохиогдсон Хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх Олон улсын нийгэмлэгийн XX хуралд
тус газрын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга С.Батсүх, Гэр бүл, хүүхэд
хамгааллын хэлтсийн дарга С.Байгалмаа, мэргэжилтэн Н.Хөхөө нар, 7 дүүргийн
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн дарга, ахлах мэргэжилтний хамт амжилттай
оролцож ирлээ.
Îðîëöîãñîä, áýëýã òýìäýã, àðãà õýìæýý
• ÎÓ-ûí õýìæýýíä 40 ãàðóé îðíû 2300 ãàðóé õ¿í îðîëöñîí.
• Áýëýã òýìäýã íü óëáàð øàð ºíãèéí òóóç áàéñàí
• Õурлын хугàцаанд шèëæèæ áóé îðíóóäûí ÷óóëãàí, ìàñòåðèéí ñóðãàëò, íýýëò,
íэгдсэн áîëîí зэрэгцээ хуралдаанууд, ñî¸ëûí ¿äýøëýã çýðýã àðãà õýìæýý тус
тус зохион байгуулагдñан.
Øèëæèæ áóé îðíóóäûí ÷óóëãàí, ìàñòåðèéí ñóðãàëò
• “Ñî¸ë áà õ¿÷èðõèéëýë”
• "Áèå ìàõáîäûí øèéòãýëèéã òºãñãºë áîëãîõ íü– Àçûí ñàíàà÷ëàãà äýëõèéä”
• "Õ¿¿õäèéí ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëýëä ºðòºëò – õ¿¿õäèéí õ¿÷èðõèéëëèéí õýëáýð"
• “Ýõíýýñ íü äóóñòàë íü çºâ àæèëëàõ íü: Îéëãîëöîë, õºíäëºíãèéí îðîëöîî áîëîí
õîõèðîã÷èéã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ íü” ñýäâýýð òóñ òóñ õýëýëöñýí.
Õóðëûí àëáàí ¸ñíû íýýëò /2014.09.14-íèé ºäðèéí 16.00 öàã/
• Çîõèîí áàéãóóëàã÷èä íýýæ ¿ã õýëñýí
• ßïîíû ýçýí õààíû îõèí, ýðõýìñýã äýýä ã¿íæ Àêèøèíî õ¿ðýëöýí èðæ, èëòãýë
òàâüñàí.
• Çî÷èä ¿ã õýëñýí:
– Yasuhisa Shiozaki-Ýð¿¿ë ìýíä, õºäºëìºð áîëîí õàëàìæèéí ÿàìíû ñàéä
– Àé÷è ìóæèéí Çàñàã äàðãà áîëîí Íàãîÿ õîòûí äàðãà íàð
• ÕÕÓÑÎÓÍ-èéí øàãíàë ãàðäóóëàõ ¸ñëîë áîëñîí.
2 æèë òóòàìä õ¿¿õäèéí õ¿÷èðõèéëýëòýé òýìöýõýä áîäèòîé õóâü íýìýð îðóóëñàí
õóâü õ¿í, áàéãóóëëàãûã 3 òºðëèéí øàãíàëä øàëãàðóóëàí øàãíàäàã. Ýíý 2014 îíû:
– “Íýðä ãàðñàí ¿éë÷èëãýý” ãýäýã øàãíàëûã Ôðàíöûí îìáóäñìàí àñàí Gaby
Taub ãýäýã ýìýãòýé,
– Õàìòàðñàí áàãèéí øàãíàëûã Áåëàðóñûí PONIMANIE áàã, Ñàóäûí àðàáûí
ÝÌ-èéí ßàìíû Õ¿¿õýä õàìãààëëûí òºâ, (îðîí íóòàãòàà õ¿÷èðõèéëýëä
ºðòñºí õ¿¿õäýä òóñëàõ, ÕÝÕ-èéã óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä áîäèò àõèö
ãàðãàñàí áàãò îëãîäîã)
– Åðºíõèéëºã÷èéí íýðýìæèò øàãíàëûã Aron Bentovin, India íàð òóñ òóñ
øàëãàðàí øàãíàãäñàí.
Нэгдсэн болон зэрэгцээ хуралдаанууд 9 ä¿ãýýð ñàðûí 15-17-íû ºäºð
• 5 óäààãèéí íýãäñýí õóðàëäààí
• 245 áàãà õóðàë, èëòãýë, õýëýëö¿¿ëã¿¿ä çýðýãöýí ÿâæ
• 102 çóðàãò õóóäñàí òàíèëöóóëãà òóñ òóñ õèéãäñýí.
• À.Áàòõèøèã èðæ äîêòîðûí àæëûíõàà òàíèëöóóëãûã õèéñýí.
Áàãèéí îðîëöîî
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• Øèëæèæ áóé îðíóóäûí õýëýëö¿¿ëýã, íýãäñýí õóðàëäààíä á¿ðýí îðîëöîæ,
• 20 ãàðóé çýðýãöýý õóðàëäààíóóäàä ñóóæ ìýäýýëýë àâ÷,
• Çóðàãò õóóäñàí òàíèëöóóëãûã ¿çýæ ñîíèðõñîí.
Ñî¸ëûí ¿äýøëýãò îðîëöîæ ISPCAN , CHI, JaSPCAN-èé åðºíõèéëºã÷ íàðòàé óóëçàæ
ÿðèëöàí, áýëýã äóðñãàëûí ç¿éë ãàðäóóëñàí.
2014.09.17
• ISPCAN-èé Åðºíõèéëºã÷ Jenny Gray-òýé óóëçàæ ÿðèëöàí:
– ×àäàâõæóóëàõ ñóðãàëòûã èðýõ æèë õèéõ
– Õ¿¿õäèéí ýñðýã õ¿÷èðõèéëëèéí ñóäàëãààíäàà çºâëºãºº àâàõ
– Õ¿¿õýä õàìãààëëûí øèíý õóóëèéí ¿çýë áàðèìòëàëä çºâëºãºº àâàõààð
òîõèðîëöñîí.
• CHI-èéí Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë Nenita La Rose-òàé óóëçàæ:
- ìàíàé óòàñíû òàëààð áîëîí
- 2 õ¿íýý Ëîíäîíä áîëîõ õóðàëä îðîëöóóëàõ òàëààð ÿðüñàí.
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Хурлын ач холбогдол:
• Нэгдсэн хуралдаан болон салбар хуралдаануудаар улс орнуудын хүүхэд
хамгааллын чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын
хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох талаар авч буй
арга хэмжээтэй танилцсан.
• Шинэлэг санаа, сайн туршлагуудыг судлах, суралцах боломж бүрдсэн.
• Олон улсын түвшинд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг
үзүүлж буй үйлчилгээ, урьдчилсан сэргийлэлт, судалгаа шинжилгээ, тэдгээрийн
хүртээмж чанар, өнөөгийн нөхцөл байдлыг өөрийн орны түвшинтэй харьцуулан
үзэх боломж бүрдсэн.
• Олон улсын байгууллагын экспертүүдтэй уулзаж, өөрийн орны нөхцөл байдлыг
танилцуулж, цаашид хамтран ажиллах санал солилцсон.
• ISCPAN-д албан ёсны гишүүн болж, байнгын харилцаа холбоотой ажиллах
боломж бүрдсэн.
Шинэлэг санаа:
 Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн гэрч болох нь өөрөө хүчирхийллийн шинэ
хэлбэр.
 Хүүхдийн хүчирхийлэл нь хүүхдийн тархины хөгжил, зан төлөв, амжилтанд сөрөг
нөлөө үзүүлдэг.
 Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлийг өөрчлөх, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх.
 Анхан шатны урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулах.
 Хүүхэд хамгааллыг бие даасан салбар болгон хөгжүүлэх.
 Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ мэргэжлийн байх.
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:
 Хүүхдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах,
 Судалгаа шинжилгээний ажлыг нэмэгдүүлэх, судлагаанд суурилсан төсөл,
хөтөлбөрүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх,
 Боловсон хүчнийг чадавхжуулах, олон хувилбарт үйлчилгээг чанартай хүргэх
чадварыг улам сайжруулах,
 Гадны улс орны туршлага судлах боломжийг бүрдүүлэх,
 Хүүхдийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалт нөлөөллийн ажлыг
тогтмолжуулах
 Олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх ажлыг зохион
байгуулах
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Эцэг эх асран хамгаалагч нарын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх,
Хүүхдийн хэрэгцээнд суурилсан хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төсөв
хөрөнгийг нэмэгдүүлэх талаар шийдвэр гаргагч нарт мэдээлэл хүргэн
ажиллахаар төлөвлөж байна.
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