
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАГЧ (ХЭХ) ГЭЖ ХЭН БЭ?

ХЭН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАГЧ БАЙЖ БОЛОХ ВЭ?

ЯАГААД ХЭХ-ЫГ ДЭМЖИХ ЁСТОЙ ВЭ?

Хүний эрхийг хамгаалагч гэдэг нь тайван замаар хүний 
эрхийг хамгаалах, хөхүилэн дэмжих үйл ажиллагаа 
явуулж буй хувь хүн болон бүлэг хүмүүс юм.

ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХЫН ТУЛД ХЭХ НЬ:

тайван арга замыг сонгох ёстой. Тэд зорилгодоо 
хүрэхийн тулд хүчирхийллийн ямар нэгэн хэлбэрийг үл 
хэрэглэнэ. 

хүний эрхийн түгээмэл чанарыг  хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой. Бүх эрх заягдмал бөгөөд хуваагдашгүй. Өөрөөр 
хэлбэл хүний эрхийн хамгаалагч нь аль нэг, хэсэг 
эрхийг онцгойлох, эсвэл эс тоох зэргээр алагчлахгүй.

Хүн бүрийн эрхийг хамгаалах, хангахад гол үүрэгтэй хүний эрхийн хамгаалагчдыг эрүүгийн хариуцлагад татах зэргээр 
тэдний эсрэг байнга гарч байгаа хүчирхийллийг арилгах асуудалд анхаарах нь нэн чухал гэж Форум-Ази  үзэж байна. 
Иймээс ХЭХТ батлагдсаны 20 жилийн ойн босгон дээр хүний эрхийн хамгаалагчдын ач холбогдол, тэдний оруулж буй 

хувь нэмэр, ХЭХТ-д заасан хүний эрхийн хамгаалагчдын эрх, тэдний талаар бусад талуудын хүлээсэн үүрэг 
хариуцлагыг  олон нийтэд таниулах зорилгоор Форум-Ази  үзүүлэн таниулах материалыг гаргаж байна.

Хүний эрхийг хамгаалагч нь хүний эрхийн асуудлаар 
олон хэлбэрийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тухайлбал, 
хүний эрхийн зөрчлийн тухай тайлан бичих, 
хохирогчид тусламж үзүүлэх гэх мэтээр хүний эрхийг 
хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих ажил хийдэг.

Нас, хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, шашин 
шүтлэг, үндэс, яс угсаа болон  нийгмийн 
аль нэг анги, давхаргад хамаарахаас  үл 

шалтгаалан,

ямар мэргэжил, ажилтайгаас үл 
хамааран-хүний эрхийн байгууллагын 
ажилтан, сайн дурын ажилтан, 
гудамжны худалдаачин, фермер, орон 
нутгийн  бүлгийн гишүүн, эх хүн - хэн ч 
байсан ХЭХ байж болно.

ХЭХ-ыг тодорхойлох хамгийн чухал шалгуур нь хүний эрхийг хөхүилэн 
дэмжих, хамгаалахаар хийдэг үйл ажиллагаа нь юм.

ХЭХ нь хүний эрхийн зөрчлийн эсрэг тэмцэхэд маш 
чухал үүрэгтэй бөгөөд алагчлал, шударга бус байдлыг 
бууруулахад голлох үүргийг гүйцэтгэнэ.

Төр болон төрийн бус талуудаас хүний эрхийг 
хүндэтгэх, хамгаалахыг байнга шаардсаныхаа төлөө 
ХЭХ нь  сөрөг байдлаар  харагддаг.  Энэ нь тэднийг 
янз бүрийн хүчирхийлэл, дарамтад өртөхөд хүргэдэг.

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАГЧИЙН ТУНХАГЛАЛ

ХЭН Ч ХҮНИЙ
ЭРХИЙН 

ХАМГААЛАГЧ 
БАЙЖ БОЛНО!


