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ГАРЧИГ
Хүүхдийг Ивээх Сан 120 гаруй улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Бид хүүхдүүдийн амь амьдрал, эрхийнх нь төлөө тэмцдэг.
Бид хүүхдүүдийг боломж бололцоогоо эдлэхэд нь тусалдаг.
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Энэхүү гарын авлагыг Жерисон Лэнсдаун, Клейр Окейн нар бүтээв.
Өмнөх үг
Гарын авлагыг бүтээхэд олон хүүхэд, залуус,
агентлагууд хувь нэмрээ оруулж ажилласан
билээ. Хүн бүрийн нэрийг энд дурдах
боломжгүй тул хүлцэл өчөөд, ач тус хүргэсэн
явдалд баярлаж талархсанаа илэрхийлье.
Агентлаг хоорондын туршилтын үйл явцыг
хоёр жилийн хугацаанд хошуучлан залж
ирсэн хорооны дараах нэр бүхий гишүүдэд
талархлаа тусгайлан илэрхийлмээр байна:
Кавита Ратна (Хүүхдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийн судлаач), Алана Капелл (Хүүхдийн
хүчирхийллийн эсрэг байнгын төлөөлөгчийн
ажлын алба), Билл Бэдхам (“Оролцоо
үр дүнгээ өгдөг”), Сара остерланд, Сара
Стивенсон, Вера Гам, Элсбет Бо (План
Интернешнл), Речэл Тарди Форгакс, Билл Бэл,
Ханна Мета (Хүүхдийг Ивээх Сан), Мериам
Крамер, Жудит Диерс (НҮБ-ын Хүүхдийн
Сан), Филлипа Лей, Пол Стефенсон
(Дэлхийн Зөн). Мөн Анна Краули, Жо Федэр,
Триша Янг, Клейр Ханбури, Рави Каркара,
Аннет Гиертэн, Моника Линдвалл.
Туршилтын үйл явц болон Гана дахь олон
улсын сургалт семинарт хамтран ажилласан
үндэсний мэдээллийн агентлагууд, түүний
дотор Нигер дахь “Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэд
залуусан Африкийн хөдөлгөөн” байгууллагын
Жеймс Боён, Гбедзони Аконасу, Гифт Бралае
Эжэми, Габриел Семетон Ханж нарт, Энэтхэг
дэх “Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн холбоо”
ТББ-ын Рошини Нугехали, Анида Сампад
нарт, Никарагуагийн ЦЭСЭСМА хөтөлбөрийн
Нохеми Торрес, Харри Шиэр нарт болон
Малавийн “Хүүхэд бүр” хөтөлбөрийн Люси
Моррис, Брюселс Мугого, Энэтхэгийн
NCN сэтгүүлийн Эдвин Жон, “Гватемалын
төлөвлөгөө” хөтөлбөрийн Жоз Кампан, Хелен

Марализ, “Латин Америкийн төлөвлөгөө”ний Сантиаго Девила болон Доминикан,
Эквадор, Эл Салвадор, Гондурас, Парагвай
дахь төлөвлөгөө хөтөлбөрийн ажилтнуудад,
Сенегалын олон улсын төлөвлөгөөний Алис
Берендс, Тогогийн төлөвлөгөөний Францис
Салако, Акакпо Дофо Кафуй, Хүүхдийг
Ивээх Сангийн Непал дахь салбарын Дев
Але, Гурунг Девраж, Хүүхдийг Ивээх Сангийн
Клейр Блэк, Ребека Лосон, Зои Девидсон,
Гана дахь Дэлхийн Зөн байгууллагын Грегори
Дери, Мери Аппая, Фаустина Тиета, Южин
Атами, Сесилиа Андерсен, Филип Боаду,
Дорис Аджоа Арко Тетте, Мозис Гбекле,
Филипа Канза, Замби дахь Дэлхийн Зөн
байгууллагын Маняндо Чисенга, Лифуна
Симуши, Игнатус Муфвидакуле, Дэлхийн
Зөн байгууллагын Стелла Нкурама-Абабио,
Жулиан Саймон нарт талархсанаа илэрхийлье.
“Царс Сан” (Oak Foundation) –гийн хамт
олонд, туршилтын үйл явц болон эдгээр
товхимлуудыг бүтээх үйлсэд санхүүгийн
туслалцаа үзүүлж, хүүхдийн дуу хоолойг
хүргэх мэргэн аргуудыг санаачилж, өөрийн
хувь нэмрийг өвөрмөц хэрнээ цаг үеэ олсон
байдлаар хүргэж байсанд баярлаад баршгүй
юм. “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсоох”
хөтөлбөрийн баг хамт олон, ялангуяа Жейн
Варбуртон, Фассил Мариам, Анастасия
Антопулос нарт талархалаа илэрхийлмээр
байна.
Хэвлэлийн ажилд тусалж дэмжсэн Хүүхдийг
Ивээх Сангийн Рави Викремасингэ, Сю
Макферсон, Барти Мепани нарт баярлалаа.
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Гэрэл зураг: Chris de bode/Хүүхдийг ивээх сан

ОРШИЛ
Сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн эрхийг дэмжин ажилладаг төрийн бус байгууллагууд,
засгийн газрууд, хөрөнгө оруулагчдын зүгээс хүүхдийн эрхийн гурван түлхүүр
хэсэг буюу бүтэц, үйл явц, үр дүнгийнх нь талаас хүүхдийн оролцоог үнэлж
дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг сайжруулан тодорхойлох шаардлага байна
хэмээн нэгэн дуугаар хүлээн зөвшөөрөх боллоо. Гар доорх өгөгдөл мэдээллийг
нэгтгэн боловсруулсны үндсэн дээр үнэлгээгээ хийдэг хяналт үнэлгээний загварыг
боловсруулахын тулд тоо томшгүй олон туршилт хийгдэж, дэлхийн бүс нутгуудын
олон агентлагийн дунд хэлэлцүүлэг өрнөлөө.
Энэхүү арга хэрэгслийн багцыг тэдгээр судалгаа хэлэлцүүлгийн үр дүнгээр
боловсруулсан бөгөөд “Төсөл хөтөлбөр дэх хүүхдийн оролцоог үнэлэхэд тавигдах
шаардлага” хэмээх баримт бичгийг тулгуур болгосон билээ. Тус баримт бичгийг
Хүүхдийг Ивээх Сан Бразилийн Бернард Ван Лийр Сантай хамтран зохиож, 2004
онд хэвлүүлсэн юм. Хүүхдүүд төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцож
байгааг үнэлж дүгнэх үндсэн ойлголтуудыг зааж өгсөн байгаа юм. Тус баримт
бичгийг 2008 онд НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн тодорхойлолтоор Ойрхи дорнод,
Хойд Африкийн (MENA) бүсэд зориулан, тус бүс нутгийн онцлогт тааруулан
шинэчилсэн юм. Үүний дараа НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн
“Хүүхдийн эрх өргөн агуулгаараа” хэмээх 12-р бүлгийн заалтад нийцүүлэн дахин
нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 2009 онд Канад улсад болсон хариуцлага, хяналт,
шинжилгээ үнэлгээний бага хуралд оролцогсдын санал зөвлөгөө болон Их
Британийн Хүүхдийг Ивээх Сангийн зөвлөмжийг тусган өөрчилсөн болно.
Арга хэрэгслийн багцын сүүлчийн хувилбар буюу энэхүү бүтээлийг Oak
сангийн санхүүжилтээр 18 сарын турш туршилт судалгаа явуулсны үндсэн дээр
боловсрууллаа. Дэлхийн өөр өөр бүс нутагт орших, Хүүхдийг Ивээх Сан, НҮБын Хүүхдийн Сан, Plan, Дэлхийн Зөн, Хөдөлмөр Эрхлэгч Хүүхдийн Төлөөх
Байгууллагатай түншилдэг 9 улсад хэрэгжсэн 10 төсөл хөтөлбөрийг хамруулан авч
үзлээ. Бидэнтэй дараах байгууллагууд хамтран ажилласан болно. Үүнд:
• Балба дахь Хүүхдийг Ивээх Сан
• Хөдөлмөр Эрхлэгч Хүүхдийн Төлөөх Байгууллага
• Гана улс дахь Дэлхийн Зөн
• Замби улс дахь Дэлхийн Зөн
• Малавигийн “Every child” хөтөлбөр
• Гуатемалын “Plan”
• Эквадорын “Plan”
• Никарагуагийн Эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны боловсролын төв (CESESMA)
• Нигерийн Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэд залуусын Африкийн хөдөлгөөн

Эх орондоо энх тайвныг хүссэн
өөрийнхөө дуу хоолой болгож
цаасан шувуу хийж нисгэж буй
Сирийн дүрвэгч охин
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Эдгээр байгууллагын төлөөллүүд 2011 онд Найроби хотод энэхүү арга хэрэгслийн
багцын төсөлтэй танилцах, тус төслийг хэрхэн турших тал дээр аргазүйн
зөвлөгөө авахаар хүрэлцэн ирсэн билээ. Арга хэрэгслүүд, бусад үнэлгээний
хэрэглэгдэхүүнүүдийн холбоо хамааралтай, ойлгомжтой байдал, амьдрал дээр
биелэлээ олох чадамж, хэрэгцээт байдал зэргийг хүүхэд залуустай ажиллах явцдаа
таньж мэдэхэд энэ үйл ажиллагааны гол зорилго нь оршиж байсан юм. Энэ
уулзалтаас хойш 18 сарын турш тухайн байгууллагууд тус арга хэрэгслүүдийг туршиж,
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1 ХШҮ-НИЙ АРГА ХЭРЭГСЛИЙН
БАГЦ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
хагас жилийн тайлан гаргаж, туршлагаасаа хуваалцаж онлайн семинаруудад хамрагдаж
байсан юм. Туршилт судалгааныхаа үр дүнгээс хуваалцахаар 2013 онд тэд Гана улсын
Аккра хотод дахин уулзахдаа хамт ажиллаж байгаа хүүхэд залуусынхаа төлөөллийг
авчирсан байв. Тэдний солилцсон туршлагын арвин их үр шимийг энэхүү гарын
авлагуудад бүрэн багтаах боломжгүй байгаа ч туршилт судалгаанд оролцогсод болон
холбогдох байгууллагуудын хувьд энэхүү материал өндрөөр үнэлэгдсэн болохыг
бүрнээ харж болно.
Туршилт судалгаанд оролцогсод өөрсдийн хамрагдсан оролцоот үйл ажиллагаа болон
хүүхэд, залуус, насанд хүрэгсдийг хамруулсан өөрсдийн ажлаа нягтлан үзэхэд хэд хэдэн
хэрэгсэл ашиглажээ. Үр дүнгээс дурдвал. Тухайлбал:
• Олон нийтэд хүүхдийн оролцооны тухай ойлголт өгсөн
• Хүүхдийн оролцоог илүү олныг хамран өргөтгөх, хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэхэд
хувь нэмрээ оруулсан
• Хүүхэд, томчуудыг зорилтоо тодорхойлоход болон түүндээ хүрэхэд хэр ахицтай
яваагаа үнэлж дүгнэхэд сургасан
• Гаргасан амжилтынхаа мөн чанар, үр дүнг хүүхдүүдэд эргэж мэдээлэх бодит
мэдээллүүдийг бий болгосон
• Тайлбарлахад харьцангуй хялбар, ойлгомжтой, хүртээмжтэй үр дүнгүүдийг авчирсан
• Арга хэрэгслүүдийн харагдах байдал, дагалдах танилцуулах материалууд нь
хүүхдүүдийг уйдаадаггүй, байнга сонирхлыг нь төрүүлж байдаг
Туршилт судалгаа нь эдгээр хэрэглэгдэхүүнүүдийг цаашид хэрхэн сайжруулах
талаар бүтээлч зааварчилгаа ойлголтыг өгсөн. Заримаас нь дурдвал, мэдээ мэдээлэл
цуглуулахдаа тухайн нутаг орны ашигладаг арга хэрэгслийг хослуулан хэрэглэх, зарим
ойлголт хэллэгийг илүү энгийн болгох, бага насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдүүдийн байдалтай уялдуулах, насанд хүрэгсдийн хүүхдийн оролцоонд мэдрэмжтэй
байх асуудлыг чухалчлан авч үзэх, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийхдээ цаг харамгүй
зарцуулах хэрэгтэй гэх мэт ойлголтыг өгсөн юм.
Хүүхдийн төлөө ба хүүхэдтэй ажиллаж байгаа байгууллага, хувь хүмүүс оролцоог
эрхэмлэсэн үйл ажиллагаандаа илүү үр дүнтэй ХШҮ хийхэд анхаарлаа хандуулах
хойшлуулшгүй шаардлага байгааг харуулсан нь туршилтын үр дүнгээс гарсан хамгийн
чухал санаа байлаа. Туршилтанд оролцсон бүх хүмүүс арга хэрэгслүүдийг ашигласнаар
яагаад хүүхдийн оролцоог дэмжих ажил хийж байгаагаа, түүний ач холбогдол, цар
хүрээ, чанарыг нь сайжруулах, хийсэн ажилдаа дүн шинжилгээ хийх, түүгээр ч барахгүй,
хүрсэн үр дүнгээ хэрхэн бусдад түгээх талаар сурч авсан гэх зэргээр амжилтаасаа
хуваалцаж байсан юм. Хүүхдийн оролцоог дэмжих үйл ажиллагаандаа ХШҮ хийх
ухамсрыг байгууллагын түвшинд суулгаж өгөх нь чухал гэдгийг бүх оролцогчид
онцоллоо.
Дээрх бүх ажлын хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн нь энэхүү арга хэрэгслийн багц билээ.
Энэхүү багц нь 18 сарын турш хийсэн туршилт судалгааны оролцогсдын хуримтлуулсан
туршлага, хүүхэд, залуусын оруулсан шууд хувь нэмрийг шингээсэн юм. Хүүхдийн
оролцоог үнэлж дүгнэх үйл явц нь харьцангуй амар хялбар зүйл бөгөөд харилцан
ашигтай, чухал үр дүнг авчирдаг гэдгийг байгууллага олон нийтэд мэдрүүлэхэд тус
нэмэр болно хэмээн бид гүнээ итгэж байна.
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Энэхүү багцыг оролцооны хөтөлбөрт ажиллаж буй ажилтан, хүүхдүүд, төрийн
ба төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хүүхдийн
байгууллагуудад, нийгмийн өргөн хүрээнд хүүхдийн оролцоог үнэлж, бэхжүүлэх
зорилгоор ашиглахад нь зориулж боловсруулсан. Тус багц нь:
• Нийгмийн өөр өөр давхарга, түвшинд зориуд хүүхдийн оролцоог идэвхжүүлэх
цар хүрээг тодорхойлоход ашиглах үзүүлэлтүүд
• Тухайн төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагаа, үйлчилгээн дэх хүүхдийн оролцооны
цар хүрээ, чанар, үр дүнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ (цаашид ХШҮ гэх) хийх
арга хэрэгслүүд
• Хүүхдүүд болон бусад оролцогч талуудтай хамтран оролцоонд тулгуурласан
ХШҮ-ний ажил зохион байгуулахад ашиглах 10 алхамтай удирдамж зэргээс
бүрдэнэ
Арга зүйн багцыг хэд хэдэн зорилгоор хэрэглэж болно. Үүнд:
• Өөрийн улс, орон нутгийн онцлогт нөхцөл байдалд хүүхдийн оролцоонд
дүн шинжилгээ хийж, хүүхэд, залуучуудын үзэл бодлоо илэрхийлэх, түүндээ
ул суурьтай анхаарал хандуулах эрхийг хүндэтгэдэг соёлыг төлөвшүүлэхэд эн
тэргүүний шаардлагатай хүчин зүйлсийг тодорхойлох
• Төсөл хөтөлбөрийн гараан дээр оролцооны мөн чанар, нөөц бололцоог
тодорхойлох
• Оролцооны зорилгыг тодорхойлж, биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийх
• Оролцооны чанар, цар хүрээ, үр дүнд нь бий болсон аливаа өөрчлөлтөд төсөл
хөтөлбөрийн төгсгөлд ХШҮ хийх.
Арга хэрэгслийн багц нь хүүхдийн оролцоог хэмжих үзэл баримтлалын үндэслэл,
ХШҮ хийх удирдамж, шаардлагатай мэдээллээ авахад хэрэглэх арга хэрэгслүүдийг
багтаасан юм. Шууд хүүхэдтэй ажилладаг байгууллагууд, хүүхдийн удирдлагатай,
залуучуудын удирдлагатай байгууллагууд, хүүхдийн оролцох эрхийг хангах үүргээ
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа төрийн байгууллагууд энэхүү арга хэрэгслийн
багцыг хэрэглэж болно.
Арга хэрэгслийн багц зургаан товхимлоос бүрдэнэ. Үүнд:
Товхимол 1–д арга хэрэгслийн багцын тухай үндсэн мэдээлэл, хүүхдийн
оролцооны тойм мэдээлэл багтсан. Мөн ХШҮ-ний товч удирдамж, гол нэр
томьёолол, холбогдох эх сурвалжуудын мэдээллийг агуулсан.
Товхимол 2–т тухайн улс орон, нөхцөл байдалд хүүхдийг хүндэтгэх, хүүхдийн
оролцоог хангах орчин бүрдсэн байдлыг хэмжих суурь, хэрэгжүүлэх арга замыг
заасан. Үүнд:
а) оролцох эрхийг хамгаалах; б) оролцох эрхийг сурталчлан таниулах; в) оролцох
орон зай бий болгох.
Товхимол 3–т аливаа орчинд хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнг
хэмжих үзэл баримтлалын суурийг танилцуулна. Түүнчлэн хүүхдийн оролцоонд
ХШҮ хийх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх зорилготой жишиг хэмжүүрүүд болон
матрицуудыг үзүүлнэ.
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билээ.
Booklet 6 has been produced by young people who have been involved in the piloting

ХҮҮХЭД НАСЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ
Хүүхэд, залуу хүн хэмээх ойлголтуудын тодорхойлолт нь өөр өөр улс орон,
соёл иргэншилд ялгаатай байдаг. Зарим улсад 12 нас хүртэл “хүүхэд” гээд,
түүнээс дээших үеийг “залуу нас”, “залуу хүн”, “өсвөр үе” гэхчилэн нэрлэдэг
байна. Зарим оронд 25 хүртэлх насны хүмүүсийг “залуу хүн” гэж байхад зарим
оронд 30, түүнээс ч дээш насыг “залуу нас” гэж үздэг байна.
Харин энэхүү арга зүйн багцын зорилгын үүднээс “хүүхэд” болон
“хүүхэд, залуучууд” гэдэг нэр томьёогоор 18 хүртэлх насны хүмүүсийг
нэрлэсэн, чингэхдээ НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцид өгсөн
тодорхойлолтыг баримталсан болно.
Оролцоо гэж юуг хэлж байна вэ

of the toolkit. It provides guidance for adults, children and young people on what they
should bear in mind when monitoring and evaluating work on children’s participation.

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцид хүүхэд бол идэвхгүй, хамгаалал халамж
хүлээн авагч биш, харин хөгжин төлөвшиж байгаа чадавхийнхаа хирээр өөрсдөд
нь нөлөөлөх шийдвэрүүдийг гаргахад оролцох эрх эдлэгчид гэж үздэг. Түүнчлэн
өөрсдийнхөө төлөө ухамсартай шийдвэр гаргах эрхтэй, тэр шийдвэрийнхээ төлөө
хариуцлага үүрэх чадвартай эрх эдлэгчид гэж үздэг.
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 12-р зүйл бол 18 хүртэлх насны
хүүхдийн нийгэм, эрх зүйн байдалд чиглэсэн хүний эрхийн гэрээний хосгүй заалт
бөгөөд хүүхэд нь насанд хүрэгсдийн асрамжаас бүрэн бие даах болоогүй хэдий ч
эрх эдлэгч байдгийг Конвенцид тусгасан. Тэрхүү зүйлд, “хүүхэд өөртөө нөлөөлөх
аливаа асуудлаар өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байх чадвартай, түүнийгээ чөлөөтэй
илэрхийлэх эрхтэй, хүүхдийн нас, төлөвшлийн байдалтай нь уялдуулан хүүхдийн
үзэл бодолд ач холбогдол өгөх ёстой” гэж заасан байдаг. Түүнчлэн хүүхэд өөрт
нь нөлөөлөх шүүхийн болон захиргааны шугамаар хэрэг хэлэлцэхэд шууд буюу
төлөөлөгчөөр дамжуулан мэдүүлэг өгөх эрхтэй. Энэ бол суурь эрхийн нэг бөгөөд
Хүүхдийн Эрхийн Хороо энэхүү эрхийг бусад эрхийн хэрэгжилтийн суурь болох
тулгуур зарчим хэмээн тодорхойлсон байдаг.
Гэрэл зураг: Цэсэсма

Children participating in a focus group as part of an M&e project baseline process in Waslala, Nicaragua.

Васлала дахь ХШҮ-ний суурь судалгааны фокус бүлгийн ажилд оролцож байгаа
хүүхдүүд, Никарагуа Улс.

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 12-р зүйл нь 5-р зүйл хийгээд 1317-р зүйлүүдэд хүүхэд, залуучуудыг өөрсдийн амьдралын идэвхтэй оролцогч хэмээн
үзэж хүндэтгэх зарчмыг тодорхойлсон байдаг.
5-р зүйлд хүүхэд эрхээ эдлэх явцад эх эцэг, асран хамгаалагчид нь удирдан
чиглүүлэхдээ хүүхдийн төлөвшиж байгаа чадвар чадамжийг анхаарч байх
шаардлагатай болохыг цохон заасан. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд өсөж бойжихдоо
чадвар, чадамж суудаг бөгөөд чадавхи нь боловсрох тутам өөрсдөдөө нөлөөлөх
асуудлаар шийдвэр гаргах хариуцлага нь улам бүр өсөн нэмэгдэж байдаг гэдгийг
ойлгож, анхаарах шаардлагатай. Өөрийгөө илэрхийлэх, шүтэж бишрэх, итгэл
үнэмшилтэй байх, эвлэлдэн нэгдэх, хуран цугларах, хувийн нууцаа хадгалах,
мэдээлэл авах зэрэг хүүхдийн эрхүүдэд 13–17-р зүйлүүд чиглэгдсэн байна. Иргэний
эрхийн энэхүү багцыг ерөнхийд нь “оролцоо” гэдэг өргөн утгатай нэр томьёогоор
төлөөлүүлсэн байна. Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцид өөрт нь “оролцоо”
гэдэг нэр томьёо хэрэглэгдээгүй боловч Хүүхдийн Эрхийн Хороо болон
хүүхдийн эрхийн төлөө ажилладаг дэлхийн бусад олон байгууллага эдгээр эрхийн
хэрэгжилтийг товчлон тодорхойлох зорилгоор энэхүү нэр томьёог хэрэглэх болсон
байна.
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1989 онд НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц батлагдсанаас хойш дэлхийн нийт
бүс нутгуудад мянга мянган үйл ажиллагаа санаачлагдаж хүүхэд, залуучуудад амьдралд
нь холбогдолтой хууль, бодлого, үйлчилгээ, шийдвэрүүдэд нөлөөлөх орон зай бий
болгох хүчин чармайлтууд өрнөсөн. Хүүхэд, залуучуудыг ухуулга нөлөөлөл, нийгэм
эдийн засгийн дүн шинжилгээ, аян хөдөлгөөн, судалгаа шинжилгээ, үе тэнгийн сургалт,
орон нутгийн хөгжил, улс төрийн яриа хэлэлцээ, төсөл хөтөлбөр боловсруулах ажил,
сургуулийн ардчилсан удирдлагад оролцуулж, хамруулах боллоо. Дэлхий даяар
явагдсан энэ бүх үйл ажиллагаанаас хэд хэдэн асуудал тодорхой болж ирсэн билээ.
Энэхүү өргөн хүрээний үйл явцаас дараах эерэг зүйлс ажиглагджээ. Үүнд:
• хүүхэд, залуучууд өөрсдөдөө тохиолдож буй сорил бэрхшээлүүд, тэдгээрийг
шийдвэрлэх оновчтой арга замын талаар хосгүй мэдлэг, туршлагатай байдаг
• хүүхдүүдэд боломж олгож, шаардлагатай мэдээллээр хангаж, дэмжлэг үзүүлбэл
өөрсдийнхөө амьдралд нөлөөтэй асуудлаар шийдвэр гаргахад дорвитой хувь нэмэр
оруулж чаддаг
• хүүхдүүд хувь хүний болон хамт олны түвшинд өөрсдөдөө нөлөөлдөг асуудалд эрх
мэдэлтэйгээр оролцохыг эрхэмлэдэг
• насанд хүрэгсэд хүүхдийн чадавхийг доогуур үнэлэх нь түгээмэл байдаг агаад
хүүхэд хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцож байгааг харахаараа гайхан бахаддаг
• хүүхдүүд өөрсдийнхөө амьдралд холбогдолтой хууль тогтоох, бодлого
боловсруулах, үйлчилгээ хүргэх ажлын чанарыг сайжруулж, цаашлаад эрхийг нь
хэрэгжүүлэх явцад ахиц гарахад нөлөөлдөг
• хүүхдийн чадвар, итгэлтэй байдал, өөрийгөө хүндэтгэх байдалд оролцоо эерэгээр
нөлөөлдөг болохыг хүүхдүүд болон насанд хүрэгсэд үргэлж хэлж ярьсаар байна.
Хэдий ийм боловч дэлхий дахинд хүүхдийн оролцооны талаарх дараах асуудлууд
оршсоор байна. Үүнд:
• оролцох эрхийн хэрэгжилт дутуу, оролцоог хүүхэд нэг бүрийн амьдралд
хэрэгжүүлэх эрх зүй, улс төр, соёлын өөрчлөлт хийх тууштай хүсэл зориг олон улс
оронд хомс;
• оролцооны үр нөлөөг тогтвортой хэрэгжүүлсэн баримт маш хомс бөгөөд орчин
нөхцөл бүрт тохирсон арга аргачлалуудын талаар мэдлэг мэдээлэл хуримтлагдсан нь
ховор;
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Гэрэл зураг: Tulpinkaew/
Хүүхдийг Ивээх Сан
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Дүгнэвээс, тус хороо өөрсдөд нь хамааралтай аливаа асуудлаар хувь хүнийхээ хувьд
болон нийгмийн бүлгийнхээ хувьд үзэл бодлоо илэрхийлэх охид, хөвгүүдийн эрхийг
хэрэгжүүлэх, хамгаалах, хүндэтгэх, үзэл бодолд нь нухацтай хандах нөхцлийг бүрдүүлэх
үүргийг засгийн газруудад хүлээлгэдэг. Ийм үүрэг хүлээлгэсэн нь хүүхдийг өөрийнхөө
амьдралд нөлөөлөх асуудлаар шийдвэр гаргахад оролцох туршлага, мэдлэг,
ойлголтгүй, гаргасан шийдвэртээ хариуцлага хүлээх чадваргүй гэж үздэг уламжлал
бүхий дэлхийн ихэнх бүс нутаг дахь хүүхдийн нөхцөл байдалд гүн гүнзгий нөлөөлсөн
юм.

22 ОРОЛЦОО:
PArtIcIPAtIon:
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tHe context
ЕРӨНХИЙ

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороо оролцох эрх нь үзэл бодлоо тодорхойлох
чадвартай бүх хүүхдэд ялгаварлалгүй хамаарах ба үүнд нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээл,
яс үндэс, шашин шүтлэг, өрхийн орлого, бусад хүчин зүйлээс үл шалтгаална гэдгийг
онцолсон. Тус хороо нь хүүхдэд аюулгүй, үр бүтээлтэй оролцоход нь шаардлагатай
мэдээллийг ойлгомжтой хэлбэрээр, орон зай, цаг хугацааг нь хангаж өгөх нь ач
холбогдолтой, амин чухал болохыг онцгойлон дурдсан байдаг.

Вьетнам дахь бага сургуулийн клубын хүүхдүүд хүүхдийн эрх болон гамшигийн бэлэн
байдлын талаар хэрхэн бэлтгэлтэй байх талаар ярилцдаг байна.

• хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнг хэмжих үзүүлэлтүүд, арга
хэрэгслүүдийг сайжруулах шаардлагатай байна.
overall, the full realisation of children’s participation rights continues to be impeded
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Хүүхдийн оролцоог хөгжүүлэхэд учрах бэрхшээл
Хүүхдийн эрхийн байгууллагууд эрүүл мэнд, боловсрол, хамгаалал, байгаль орчны
ажил, гамшгийн эрсдлийг бууруулах, хэвлэл мэдээлэл, засаглал зэрэг өргөн хүрээ,
чиглэлүүдэд хүүхдийн оролцоог дэмжихэд үлэмж хүч, хөрөнгө зориулж ирсэн. Гэтэл
одоо хүртэл энэ бүх хөрөнгө оруулалт хүүхдийн нөхцөл байдал, нийгэм дэх тэдний
эзлэх байр суурьт дорвитой бөгөөд тогтвортой өөрчлөлт гаргаж чадсангүй. Хүүхэд,
залуучуудын иргэний эрхийг амьд явах, хөгжих, хамгаалагдах эрхтэй эн сацуу ойлгож
чадахгүй байгаа нь тодорхой байна. Түүнчлэн хүүхдийн иргэний эрхийг хэрэгжүүлэхэд
эрх мэдэл бүхий том хүмүүс хүүхдүүд амьдралынхаа идэвхтэй оролцогч гэж хүндэтгэн
үзэх түвшин, цар хүрээг тодорхойлж буй нийгмийн хандлагатай маш их зөрчилдөж
байна. Ийнхүү өөрчлөлт үгүйлэгдэж байгаа нь хэд хэдэн хүчин зүйлтэй холбоотой.
Үүнд:
• “Оролцоо” гэж юу вэ гэдэг талаар тодорхой ойлголт хомс:
“Оролцоо” гэдэг үгээр хүүхдийн иргэний эрхээ хэрэгжүүлэх боломж хомс, ихэвчлэн
богино хугацааны, нэг удаагийн, олон янзын үйл ажиллагааг нэрлээд байна. Үзэл
бодлоо илэрхийлэх эрхийг агуулсан 12-р зүйлд хэт их анхаарсан атал оролцооны
бусад хэв шинжийг тодорхойлсон зүйл заалтуудад төдийлөн анхаарч ирсэнгүй.
Тухайлбал, мэдээлэл авах эрх, цагаатгуулах эрх, эрхээ хэрэгжүүлэх чадавхи
төлөвшиж байгаа бие хүний хувьд хүндлэл хүлээх эрхийг сурталчлахад дутуу
анхаарсан тал бий.
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• Оролцох эрхийг баталгаажуулсан эрх зүйн орчин бүрдээгүй: Хүүхдийн
оролцох эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ эрхийг баталгаажуулж, “албан ёсны”
болгосон хууль тогтоомж шаардлагатай; насанд хүрэгсдийн сайн санаа, хүсэл
зоригт найдах нь хангалтгүй юм.
• Соёлын ялгаа, насанд хүрэгсдийн эсэргүүцэл: Зарим улс орны уламжлалд
хүүхдүүдийг насанд хүрэгсдийн дэргэд дуугүй байхыг шаарддаг. Хүүхдүүд
гэртээ ч, сургуульдаа ч, олон нийтийн цугларалт дээр ч үзэл бодлоо илэрхийлэх
буюу асуулт тавихыг таашаадаггүй агаад тийнхүү санал бодлоо илэрхийлэх, зөв
зүйтэй асуулт тавих чадавхи ч байхгүй гэж үздэг. Тиймээс олон нийтийн үйл
ажиллагаанд хүүхдийн орон зай бий болгох нь хүүхэд ба насанд хүрэгсдийн
уламжлалт харьцаатай зөрчилддөг тул нийгмийн дорвитой зохицуулалт
шаардагдаж байна.
• Насанд хүрэгсдийн чадавхи дутагдах: Хүүхдийн оролцоог дэмжих
санаачилгууд хүүхэдтэй ажиллаж байгаа насанд хүрэгсдийн чадвар, туршлага
дулимагийн улмаас амжилтад хүрдэггүй нь олонтаа. Зарим тохиолдолд насанд
хүрэгсэд хүүхдүүдийг хянан захирах эрх мэдлээ сулруулж, түншлэл, хамтарсан
ажиллагаанд суурилсан аргачлалд яаж шилжиж болохыг үнэхээр ойлгохгүй
байна.
• Сөрөг үр дагавраас айх: Ихэнх нийгэм, улс үндэстэнд хүүхдүүд өөрсдийн
амьдралд нөлөөлөх эрх мэдэлгүй байдаг. Оролцоо нь эрх мэдлийг дахин
хуваарилах боломжтой тул бас зарим болзошгүй эрсдэл үүсгэж болох юм.
Тогтсон нөхцөл байдал, дадал зуршлыг (жишээлбэл, хүүхэдтэй хэрхэн харьцдаг
байдал, нөөцийг хэрхэн хуваарилдаг байдал) хүүхдүүд шүүмжлэн эсэргүүцэж
эхэлбэл багш нар, ажил олгогчид, улс төрчид (болон бусад насанд хүрэгсэд)
эхэндээ таатай хүлээн авдаггүй. Үүнээс үүдээд хүүхдийн эсрэг шийтгэлийн арга
хэмжээ авах эрсдэл үүснэ. Тиймээс хүүхдийг ийм эрсдлээс хамгаалахын төлөө
зарим үйл ажиллагаанд оролцохыг нь хазаарлах нь зүйтэй гэж үзэх хүмүүс ч бас
байдаг.
• Оролцоонд хяналт үнэлгээ хийх арга хэрэгсэл байдаггүй: Хүүхдийн
оролцох эрхийг хэрэгжүүлье гэвэл ямар үр дүнд, хэрхэн хүрэв гэдэгт хяналт
үнэлгээ хийх жишиг стандарт, үзүүлэлтүүдтэй байх шаардлагатай. Оролцооны
үрээр юунд, яаж хүрсэн бэ гэдэгт хяналт үнэлгээ хийх стандарт, арга хэрэгсэл,
үзүүлэлтүүд боловсруулах тухайд ихээхэн маргаан мэтгэлцээн явагдсан хэдий
ч эдүгээ болтол нэгдсэн тохиролцоонд хүрээгүй, тогтмол ашигладаг стандарт,
үзүүлэлт, арга хэрэгсэлгүй хэвээр байна.

2 ОРОЛЦОО: ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

• Эрхийн чадамж нь биеллээ олсон хүүхдүүд эрхээ хэрэгжүүлэх үйлсэд идэвхтэй
нөлөөлөгч байж чаддаг.
• Хүүхдүүд оролцооны явцад чадвартай, мэдлэгтэй, чадамжтай, итгэлтэй болдог.
Тиймээс оролцоо хүүхдийн хөгжлийг дэмжиж, 29-р зүйлд өгүүлсэн боловсролын
зорилго; 6-р зүйлд дурдсан зохистой хөгжил; 5-р зүйлд дурдсан эрхээ хэрэгжүүлэх
чадавхийг төлөвшүүлэхэд тустай.
• Оролцсоноор аюулгүй байдал баталгааждаг. Санаа бодлоо илэрхийлэх эрхгүй,
дуугаа хориулж идэвхгүй болсон хүүхдүүд насанд хүрэгсдийн ял шийтгэлгүй шахам
дарамт шахалт хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл бий. Хүүхдүүдийг мэдээллээр хангаж,
эрэлт хүсэлт, зовнилоо илэрхийлэхийг нь хөхүүлэн дэмжиж, дарамт, хүчирхийллийг
эсэргүүцэж чадахуйц аюулгүй, хүртээмжтэй механизм бий болгож өгөх нь хүүхэд
хамгааллын үндсэн стратеги болно. Эрүүл мэндийн, бэлгийн амьдралын талаар
мэдээлэлтэй хүүхдүүд хүсээгүй жирэмслэлт, бэлгийн замын халдвар, ХДХВ-ээс
өөрийгөө хамгаалах чадвар сайтай байдаг. Эвлэлдэн нэгдсэн, эвсэл холбоонд
гишүүнээр элссэн хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүд мөлжлөг, ажил олгогчийн дарамт
хүчирхийллээс өөрийгөө хамгаалах боломжоор давуу байна.
• Оролцоо нь иргэний оролцоо, идэвхтэй иргэн байх явдлыг дэмждэг. Өөрсдөд нь
хамааралтай асуудлаар яриа хэлэлцүүлэгт хүүхдүүд оролцож байхдаа хүний эрхийг
хүндэтгэдэг, энх тайванч, ардчилсан нийгэм төлөвшүүлэхэд хувь нэмэр оруулах
чадавхтай болж байдаг. Оролцоо нь зөрчил мөргөлдөөнөөр биш яриа хэлцлээр
шийдвэр гаргадаг соёл төлөвшүүлэхэд нөлөөлдөг.
• Оролцоо нь хариуцлага хүлээх зарчим, сайн засаглал төлөвшихөд тустай байдаг.
Төр ба бусад үүрэг хүлээгчдээс хариуцлагаа биелүүлэхийг шаардах арга хэрэгсэл
болдог. Санаа бодлоо илэрхийлж, дуу хоолойгоо хүргэх хүүхдийн эрхийг хүлээн
зөвшөөрөх нь төрийг илүү ил тод, нээлттэй болгоход чухал хувь нэмэр оруулдаг.

ЮУГ ӨӨРЧЛӨХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?
1989 онд, НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенци батлагдсанаас хойш хүүхдийн
оролцооны үзэл баримтлалыг судлах, хэрэглэх талаар ихээхэн ахиц дэвшил гарсан
хэдий ч одоохондоо хөгжлийн анхан шатандаа байна. Одоо ч тогтвортой үр
нөлөөгүй богино хугацааны төслүүд л давамгайлж байна. Хүүхэд залуучуудын
нийгэм дэх байр суурь, үүргийг өөрчлөх нэгэн үе шат болгож соёлын ба нийгмийн
өөрчлөлтийг сурталчлан дэмжих замаар хүүхдийн оролцоог нийгмийн амьдралын
салшгүй хэсэг болгоход зориулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна.
Өөрчлөлтийн энэ алхамыг биелүүлэхэд төр засаг, хүүхдийн оролцоог дэмжин
ажилладаг байгууллагууд зарим түлхүүр арга хэмжээг авах шаардлагатай. Үүнд:
• Хүүхдийн оролцох эрхийг дэмжих, хамгаалахад шаардлагатай
эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх. Сургуульд ардчилсан бүтцүүд байгуулах эрх,
үүрэг, эцэг эхчүүдийн хүүхдээ сонсох үүргийг тодорхойлж, төрийн бодлогын
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холбогдох бүх салбарт (боловсрол, эрүүл мэнд, хамгаалал, гэмт хэрэгт холбогдсон
хүүхдийн асуудал) гомдол гаргах механизм, давж заалдах журам бий болгох,
эрхийн зөрчил ба ял шийтгэлээс хамгаалуулах, цагаатгал эрэх эрх зүйн зохицуулалт
хэрэгтэй. Түүнчлэн хүүхдийг эрт гэрлүүлэх, охидын бэлгэ эрхтнийг зэрэмдэглэх
зэрэг хор уршигтай үйлдлүүдийг хуулиар хориглох, сонгуульд санал өгч эхлэх насыг
доошлуулах тэргүүтэй өргөн хүрээг хамарсан хууль эрх зүйн орчин хэрэгтэй байна.
Бүх насны болон чадварын ялгаатай хүүхдүүдийг хүүхдийн эрхийн
тухай хүртээмжтэй мэдээллээр хангах. Хүүхдүүд хялбархан ойлгож, хэрэглэж
болох хэлбэрээр мэдээлэл хүртэхгүй бол эрхээ эдэлж чадахгүй.
Насанд хүрэгсдэд ойлголт өгч, хүүхдийн эрхийн мэдрэмжтэй болгох.
Хүүхдийн
оролцохand
эрх,accessible
түүний эерэг
ач холбогдлын
насанд хүрэгсдийг
Providing
appropriate
information
on rights forталаар
children
ofболовсруулж,
all ages and abilities.
children cannot
exercise
their rights
unlessажил
they have
мэдрэмжтэй
болгох
чиглэлд
ихээхэн
хийх хэрэгтэй байна.
access
to information
in a format
that they can easily
use and understand.
Үнэхээр
ч оролцоог
хэрэгжүүлэхэд
хүүхэдтэй
хэдий чинээ их ажиллах шаардлагатай
investing
in
sensitisation
and
awareness-raising
adults.их
Much
more хэрэгтэй. Үүнд
байдаг билээ, насанд хүрэгсэдтэй ч төдийofчинээ
ажиллах
work needs to be undertaken with adults to sensitise and educate them about
хүүхэдтэй ажиллах мэргэжилтнүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх тусгай сургалтын
children’s participation rights and their positive implications. Indeed, participation
зэрэгцээwork
эцэгwith
эхчүүд,
хэвлэл
нөлөө
бүхий
бусад бүлгүүдийг хүүхдийн
necessitates
adults as
much asмэдээлэл,
with children.
this involves
providing
эрхийн
мэдрэмжтэй
болгохof үйл
ажиллагаа
шаардлагатай.
specific
training
to build the capacity
professionals
working
with and for children,
asТөр
well asзасгийн
sensitising parents,
the
media,
and
other
influential
groups.
бүх шатны шийдвэр гаргалтанд үе шаттайгаар нөлөөлөх
introducing
mechanisms
for systematically
influencing
public decisions
механизм
бий болгох.
Үүнд мэдээллийн
хүртээмж,
сургалтыг эрчимжүүлэх
at all levels. this includes promoting access to information and training to support
замаар хүүхдийн оролцох эрхийг дэмжих, хүүхдэд ээлтэй, хамтын ажиллагаатай
children’s right to participate, developing child-friendly and collaborative public
төрийн
үйлчилгээ
хөгжүүлэх,
тэнгийн
сургалт
болонaccess
хүүхдээр удирдуулсан
services,
supporting
child-led
organisationsүе
and
peer education,
facilitating
хэвлэл мэдээлэлтэй
toбайгууллагуудыг
the media, helping to дэмжих,
mobilise communities,
and engaging inхарьцахад
dialogue with туслах, орон нутгийн олон
government
all relevant aspects
of policy development.
нийтийг inидэвхжүүлэх,
бодлогын
бүх холбогдолтой чиглэлээр төр, засгийн газартай
яриа хэлэлцээ
өрнүүлэх
үйл ажиллагаа
багтана.
improving
the quality
of programmes
or initiatives
to promote
children’s participation. this includes promoting practices that are ethical,
Хүүхдийн оролцоог дэмжих хөтөлбөр, үйл ажиллагааны чанарыг
child-sensitive, relevant, inclusive, safe, well supported, and understood in the
сайжруулах.
Ёс зүйтэй,
хүүхдэд мэдрэмжтэй, холбогдолтой, тэгш оролцоог
context
of children’s families
and communities.
хангасан,
аюулгүй,
хүүхдийн
гэр бүл, орон нутгийн хүн амын хүрээнд ойлгогдож,
Demonstrating a commitment to monitor and evaluate progress in
дэмжлэг
авдаг
арга
ажиллагааг
өрнүүлэх
realising children’s right to participate.
there is anшаардлагатай.
urgent need to develop
and
agree indicators
to measureэрхийн
work to support
children’s rightгарсан
to participate.
Хүүхдийн
оролцох
хэрэгжилтэд
ахиц дэвшилд ХШҮ
хийх сонирхолтой байх. Хүүхдийн оролцох эрхийг дэмжих үйл ажиллагааг
хэмжих үзүүлэлтүүдийг боловсруулж, зөвлөлдөх хэрэгтэй.

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, 			
ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

ХШҮ хийх үндэслэл
Дээр дурдсанчлан хүүхдийн оролцооны чанар, цар хүрээ, оролцооны үр нөлөөгөөр
бий болсон өөрчлөлтөд ХШҮ хийхэд хангалттай хөрөнгө оруулалт хийж
байсангүй. Зарим нэг дорвитой үр нөлөө гарсан гэх төслүүдэд тэрхүү үр дүнг нь
тууштай судлах бие даасан судалгаа харьцангуй бага хийгдсэн байдаг. Энэ нь зарим
талаар ахиц дэвшлийг хэмжих үр дүнтэй арга хэрэгсэл боловсруулахад үнэхээр
практикийн болон ёс зүйн дотоод хүндрэлүүд тулгардгийн илрэл юм. Нөгөөтэйгүүр
хүүхдийн оролцоог тууштай хэмжих нарийн нягт арга механизм боловсруулахад
хөрөнгө оруулах нухацтай үндэслэл бий. Нийт дундын хүртээмжтэй стандарт, арга
хэрэгсэл, жишиг үзүүлэлт боловсруулах нь:
• Хүүхдийн оролцох эрхийг дэмжиж, хүндэтгэх бодлого, эрх зүйн орчинг
тодорхойлох
• Хэн нь үүрэг хүлээгчид вэ, ямар үүрэг хариуцлагатай вэ гэдгийг тодорхойлох
• Хүүхдүүд юунд хүрэхийг эрмэлзэж байгаа талаараа илүү гүнзгий ойлголттой
болох
• Үйл ажиллагааны давуу ба сул талуудыг үнэлэх, ямар ажиллагаа нь хэрэгцээтэй,
ямар ажиллагаа нь илүүц байна гэдгийг тодорхой болгох
• Хүүхдийн оролцоог бэхжүүлэхэд ямар дэмжлэг, хөрөнгө нөөц хэрэгтэй байгааг
тодорхойлох
• Хүүхдийн оролцох эрхийг хэрэгжүүлэх улс төрийн хүсэл зориг илэрч байгааг
батлах баримт бүрдүүлэх
• Хандивлагчдад хүүхдийн оролцоог дэмжихэд стратегид хөрөнгө оруулалт
хийхийн ач холбогдол, үр шимийг ойлгуулах зэрэгт тус нэмэртэй юм.
Хүүхдийн оролцоог тогтвортой, түгээмэл, санжүүжилттэй, өргөн олон нийтэд
хүлээн зөвшөөрөгдсөн байлгая гэвэл юу хийгдсэн, тэр нь хүүхдүүдийн амьдралд
ямар үр өгөөжтэй байгааг хэмжих арга аргачлалуудыг боловсруулах хэрэгтэй. Ингэж
гэмээ нь л хүүхдийн оролцоог дэмжих стратегид үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулалт
хийх үндэслэл гарган асуудал дэвшүүлэх боломжтой ба үр дүнтэй оролцоог юу
бүрдүүлдэг талаар нэгдсэн ойлголттой болж, түгээн дэлгэрүүлэх боломж бий болох
юм.
ОРОЛЦООТ ХШҮ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Гэрэл зураг: Хүүхдийг Ивээх Сан

Товхимол 4–т хүүхдийн оролцоог дэмжих ажилд оролцоот ХШҮ хийхэд
бэлдэх, хүүхэд, залуучууд, бусад талуудын оролцоотой хэрэгжүүлэх 10 алхам бүхий
удирдамж бий. Түүнчлэн үндсэн ойлголтууд, тэдгээрийн утгыг товч танилцуулна.
(Товхимол 4-ийн хавсралтад ХШҮтэй холбоотой нэр томьёоны бүрэн жагсаалт
бий).
• Хяналт шинжилгээ нь цаг хугацааны явцад аливаа үйл ажиллагаанд гарсан
ахиц дэвшлийг тогтмол, тасралтгүй үнэлэх үйл явц. Энэ нь тухайн хөтөлбөр
зорилгодоо чиглэн “замаасаа гажихгүй” явж буй эсэхийг шалгах тасралтгүй үйл
явц бөгөөд үр дүнд нь хөтөлбөрийг байнга сайжруулж, боловсронгуй болгож
байдаг. Үүнд авч үзэх хэд хэдэн тулгуур асуудлууд байдаг. Үүнд:

Өмнөд Африкаас албадан гаргагдсан асран хамгаалагчгүй хүүхдүүдийг хүлээн
авах Зимбабве Улс дахь төв.
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Мэдээллийн зорилго нь юу вэ?
Ямар төрлийн мэдээлэл шаардлагатай вэ?
Мэдээллийг хамгийн бага нөөцөөр хэрхэн цуглуулах вэ?
Мэдээллийг хэн цуглуулах вэ?
Мэдээлэлд хэн дүн шинжилгээ хийх вэ?

• Шалгуур үзүүлэлтүүд нь аливаа зүйлийн төлөв байдал буюу түвшин, эсвэл нөхцөл
байдлын объектив хэмжилт болох баримтууд юм. Жишээлбэл, багш нарт хүүхдийн
эрхийн талаар сургалт зохион байгуулах; сургуулиудад ардчилсан зарчмаар
зөвлөл байгуулах шаардлага тавих; багш нарын зүгээс хүүхдэд бие махбодын
шийтгэл хэрэглэхийг хориглосны үр дүнд гарсан өөрчлөлтүүд. Боломжтой бол
үзүүлэлтүүдийг өөрчлөлт авчрах үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө тохиролцсон байвал
тууштай, уялдаатай байдлаар хэмжих нөхцөл бүрдэх юм.
• Өгөгдөл гэдэгт нь төсөл хөтөлбөрийг эхлүүлэхээр хийсэн хөрөнгө оруулалт болно.
Оролцооны тухайд өгөгдөл нь ажилтан ба хүүхдүүдэд НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн
тухай Конвенцийн сургалт зохион байгуулах, төслийн талбарт очиж оролцоонд
хэрхэн хандаж байгааг ажиглах, ашиглах материал хэрэгслүүдийг боловсруулах
зэрэг байж болно.
• Үйл ажиллагаанууд нь төсөл, хөтөлбөрийн ноён нуруу болох ба зорилтуудыг
хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэн боловсруулдаг. Тухайлбал судалгаа шинжилгээ, аян,
хөндлөнгийн судлаачийн сургалт, байгууллага үүсгэж, ажиллуулах, хэвлэн нийтлэх
зэрэг үйл ажиллагаа байж болно.
• Өгөөж нь төсөл, хөтөлбөрийн зорилтуудыг биелүүлэхээр хийгдсэн хөрөнгө
оруулалт, эсвэл үйл ажиллагаа байна. Тухайн төсөл, хөтөлбөрийн онцлогоос
хамаарч сургалтад оролцсон хүүхэд, насанд хүрэгсдийн тоо, судалгаа шинжилгээний
тайлан, сурталчилгааны материал нийтлэх зэрэг гарц, бүтээгдэхүүнүүд байж болно.
Өгөөж нь төсөл, хөтөлбөрийн зорилтыг биелүүлэхэд хувь нэмэр болдог боловч
зорилт биелснийг гэрчлэх баримт болдоггүй.

• Үнэлгээ нь хөтөлбөрт тодорхой цаг үед хийх үнэлэлт бөгөөд хяналт
шинжилгээний явцад цуглуулсан мэдээлэлд суурилдаг. Үнэлгээ нь төслөөс гарсан
үр дүнг төлөвлөсөн зорилттой нь харьцуулна. Юу хийхээр зорьсон бэ, юунд
хүрсэн бэ, хэрхэн түүндээ хүрсэн бэ гэдгийг авч үздэг.Үнэлгээг төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжиж байгаа цаг хугацаанд хийж, ач холбогдол, үр дүн, үр ашиг, үр нөлөө,
тогтвортой байдлыг үнэлж болно; мөн төсөл хөтөлбөрийн төгсгөлд хийснээр,
юунд хүрсэн бэ гэдэгт эцсийн дүгнэлт хийдэг. Үнэлгээгээр эерэг ба сөрөг үр дүн,
зорилтот ба санамсаргүй үр дагаваруудын аль алийг нь судалж, хөтөлбөрийн явц,
үр нөлөөг сайжруулах талаар зөвлөмж гаргах учиртай. Хөтөлбөрийн үе шатны
хамгийн эхэнд, зорилтоо тодорхойлж байхдаа үйл ажиллагаа, үр нөлөөг хэрхэн
хянахыг тооцсон байх шаардлагатай. Түүнчлэн зорилтуудаа хэрхэн сонгож
байгаагаа хянаж, өгөгдөл оруулж эхлэхээсээ өмнө зөв зорилтууд тавих хэрэгтэй.
Хөтөлбөрийн мөчлөгийн турш ХШҮ төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж явах нь зүйтэй.
Хөтөлбөрөөс гарсан үр дүн нь анхлан тодорхойлсон зорилттой уялдаатай байх ба
хөтөлбөрийн эхэнд тодорхойлсон үзүүлэлтүүдээр хэмжигдэх ёстой. Үе шат бүрт
хүүхэд, залуучуудыг оролцуулж байх нь чухал.

Зураг 1: Хөтөлбөрийн мөчлөгийн хүрээнд ХШҮ хийх

Жишээлбэл, хүүхдийн парламент байгуулсан нь өгөөж болох боловч парламентыг
бий болгосон тэр үйлдэл нь өөрөө хүүхдэд үзэл бодлоо шийдвэр гаргагчдад хүргэх
боломж олгосон уу гэдгийг өгүүлэхгүй.
• Үр дүн нь төсөл, хөтөлбөрийн богино ба урт хугацааны үйл ажиллагаанаас гарсан
үр дагаврууд байдаг. Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанууд зорьсон өөрчлөлтийг
авчирсан уу гэдгийг мэдэх шаардлагатай. Үнэлгээ нь үр дүнг голчлон авч үздэг,
жишээлбэл хүүхдүүдийн үзэл бодлыг сонсдог болох хэмжээнд өөрчлөлт гарсан
уу, хүүхдүүд эрхийг нь зөрчдөг дадал зуршлыг арилгах талаар амжилтад хүрсэн
үү гэдгийг эн тэргүүнд анхаарна. Харин бүтээгдэхүүн буюу өгөөж (боловсруулж
гаргасан хэвлэмэл материал гэх мэт), эсвэл үзүүлэлтүүдэд (үйл ажиллагаанд
хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь гэх мэт) арай бага анхаарч болно.
Жишээлбэл, ийм асуулт тавьж болно: Тухайн зүйл хэр зэрэг өөрчлөгдсөн бэ? Хэр сайн
өөрчлөгдсөн бэ? Үр шимийг нь хүртсэн хүмүүс байна уу?
• Үр нөлөө нь үр дүнтэй төсөөтэй боловч төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны
урт хугацааны эерэг, сөрөг нөлөөллийг хэлдэг. Үр нөлөө нь шууд болон шууд
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бус, санаатай буюу санаандгүй байж болно. Тухайлбал, танай байгууллага орон
нутгийн түвшинд хүүхдийн парламент байгуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж байж
болно. Үр дүн нь бодлого боловсруулагчид хүүхдийн хурлын үеэр тавигдсан
асуудлуудыг хэлэлцэх, үр нөлөө нь хүүхдүүдийн тавьсан асуудлаар бодлогод
гарсан өөрчлөлт байна. Урт хугацаан дахь үр нөлөө нь орон нутгийн хүн амын
дунд хүүхэд, залуучуудад хандах хандлага аажим өөрчлөгдөх, орон нутагтаа хувь
нэмэр оруулах чадавхид нь илүү итгэдэг болох явдал байж болно.

3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

–
–
–
–
–

Зорилтууд
тодорхойлох

Явцын хяналт
шинжилгээ хийх

Үзүүлэлтүүд дээр
тохиролцох

Шаардлагатай
өгөгдлийг
оруулах

Бүтээгдэхүүний
хэмжилт хийх

Үр дүнгийн
үнэлгээ хийх

Үйл ажиллагаа
явуулах

Зорилтуудаа
хянан үзэх
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Хүүхдийн оролцоонд ХШҮ хийх арга хэрэгслийн багц Товхимол 1

Хүүхдийн оролцоог хэмжих, ХШҮ хийхэд дараах асуудлуудыг анхаарч үзнэ. Үүнд:
• Нийтлэг үзүүлэлтүүд ашиглах: Олон улсад хэрэглэж байгаа хэмжих аргууд, гарсан
ахицтай харьцуулах боломжтой байх үүднээс нийтлэг хэрэглэдэг үзүүлэлтүүдийг
ашиглах нь чухал. Гэхдээ бас хүүхдийн оролцоог хэмжихэд нийтээр хүлээн
зөвшөөрч, тохиролцоонд хүрээгүй олон улсын үзүүлэлтүүд байдаг. Энэхүү арга
хэрэгслийн багцыг боловсруулахад олон улсын томоохон байгууллагуудаас
үзүүлсэн өргөн цар хүрээтэй тусламж нь энэ чиглэлд хамтран ажиллах тэдний
хүсэл эрмэлзлийн илрэл юм. Түүнчлэн Европын Зөвлөл оролцооны арван үзүүлэлт
боловсруулсан нь энэхүү арга хэрэгслийн багцад орсон үзүүлэлтүүдтэй уялдаатай
юм. Өөрөөр хэлбэл тухайн улс орон, орчин нөхцөлд хүүхдийн оролцох эрхийг
хүндэтгэх хандлагыг бэхжүүлэхэд гарсан ахиц дэвшлийг хэмжихэд ашиглаж болох
гол үзүүлэлтийн хооронд уялдаа бий болж эхэлж байна.
• Орчин нөхцлийг ойлгох: Өөрчлөлтийг хэмжих аливаа арга, дүн шинжилгээнд
тухайн улс орон, нутгийн соёл, эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн орчин нөхцлийг
анхаарах хэрэгтэй. Нэг улсад ахиц дэвшил болох зүйл нь өөр улсад төдий дорвитой
зүйл биш байж болно. Жишээлбэл, Хүүхдийн зөвлөл байгуулахад орон нутгийн
захиргааг оролцуулах нь Норвеги Улсад харьцангуй хялбар байж болох боловч
Йемен, Хятад зэрэг улсуудад энэ нь соёл, улс төрийн орчинд гүн гүнзгий өөрчлөлт
болно. Арга хэрэгслийн багц нь ахиц дэвшлийг олон өөр түвшинд, тэдгээрийн
дотор үндэсний түвшинд судалж, хэмжихэд тусална.
• Үзүүлэлтүүд боловсруулахад хүүхдүүдийг оролцуулах: Олон улсын үзүүлэлтүүдийг
боловсруулахад хүүхдүүд хувь нэмрээ оруулах боломжтой байх нь чухал. Гэвч
энэхүү арга хэрэгслийн багцыг боловсруулахад дэлхий даяарх хүүхдүүдтэй
зөвлөлдөх боломж байгаагүй. Улс орны ахиц дэвшлийг зураглахаар тодорхойлсон
үзүүлэлтүүд нь урьд өмнө нь хүүхдүүдтэй хийж байсан олон зөвлөлдөөний өргөн
цар хүрээний туршлагад үндэслэсэн юм. Тэдгээрт олон орны олон янзын орчин
нөхцөлд амьдардаг хүүхдүүдийн хөндсөн асуудлууд тусгалаа олсон билээ. Тэрчлэн
есөн улсад арга хэрэгслийн багцыг туршин хэрэглэх, үнэлэхэд хүүхдүүд идэвхтэй
оролцсон байдаг.
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• Гарсан өөрчлөлтийн шалтгаантай нь уялдуулах: Тухайн төсөл, хөтөлбөрийн
зорилго ба үйл ажиллагаа, үр нөлөөгөөр нь бий болох өөрчлөлтийн хооронд
шууд холбоо үүсгэх нь тэр бүр боломжгүй. Жишээлбэл, орон нутгийн хүүхдийн
клуб бага насны охидыг эрт гэрлүүлэхийг таслан зогсоох ухуулга нөлөөллийн
ажилд оролцож болно. Гэвч тухайн зорилтыг тойрсон илүү өргөн цар хүрээтэй
аян явагдаж байж болно. Төр засгийн газар хуулиа өөрчилж, хууль зөрчсөн
тохиолдолд хүндхэн шийтгэл ногдуулдаг болбол, эсвээс охидыг илүү найдвартай
хамгаалах талаар цагдаагийнхны сургалтыг сайжруулбал, эдгээр өөрчлөлтийг
юутай холбох вэ гэдгийг тодорхойлох нь бэрхшээлтэй байж болзошгүй.
Цаашлаад хөтөлбөртэй холбоогүй гадаад хүчин зүйл үр дүнд ихээхэн
нөлөөлдөг (эергээр бас сөргөөр) болохыг анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл,
мэдээлэл технологийн хүртээмж нэмэгдэх, нийгэмд хямрал зөрчилдөөн гарах гэх
мэт.
• Эрсдлийг хүлээн зөвшөөрөх: Оролцоо нь зарим эрсдлийг дагуулах нь бий.
Эрхээ шаардах аянд хүүхэд оролцох нь хэвлэл мэдээллээр шүүмжлэгдэх, тухайн
орон газраа нийгмээс гадуурхагдах, тэр бүү хэл баривчлагдах, цагдаагийн болон
хамгаалалтын ажилтнуудын халдлагад өртөх эрсдэл дагуулдаг газар бий. Аливаа
сөрөг үр дагаврыг тэмдэглэн авч байх нь чухал. Ингэснээр бусад хөтөлбөрийн
үед хүүхдүүдэд аюулгүй байдлаа хангах талаар илүү оновчтой зөвлөгөө өгөх,
хүүхдийг санамсаргүй эрсдэлд өртүүлэхээс хэрхэн болгоомжлох, хүүхэд
хамгааллыг бэхжүүлэх стратегийг боловсронгуй болгох талаар үнэтэй мэдлэг
мэдээлэл болдог. Түүнчлэн оролцох боломж олгох хийгээд учирч болзошгүй
эрсдлийн тэнцвэрийг хангах талаар бодолцох нь чухал. Аливаа нөхцөл байдалд
эрсдлийн байвал зохих хэмжээг тогтоож чаддаг байх хэрэгтэй.

Гэрэл зураг: Piers Benatar/
Хүүхдийг Ивээх Сан

• Тоон ба чанарын өгөгдөл ашиглах: Хүүхдийн оролцоотой холбоотой олон үр дүн
нь тоон гэхээс илүү чанарын өгөгдөлд тулгуурладаг. Тоон үзүүлэлт нь тоо хэмжээ
буюу хувиар илэрхийлсэн мэдээлэл, тухайлбал сурагчдын зөвлөл бүхий сургуулийн
тоо, эсвэл эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд байцаагдаж байгаа хүүхдүүд
дотор өмгөөлүүлж байгаа хүүхдийн эзлэх хувь гэх зэрэг мэдээлэл байна. Харин
чанарын өгөгдөл нь хүүхдүүдийн олсон туршлага, сэтгэгдэл, амьдралд нь бий
болсон нөлөөллийн тухай мэдээлэл байна. Жишээлбэл, эмч, сувилагч нар хүүхдийн
үгийг сонсдог уу, хамрагддаг клуб нь үндэсний буюу орон нутгийн засаг захиргааны
бодлогыг өөрчилж чадсан уу гэх зэрэг нь чанарын мэдээлэл болно. Ийм төрлийн
өгөгдөл цуглуулах илүү бэрхшээлтэй байж болно. Гэхдээ огт боломжгүй зүйл биш
бөгөөд хөтөлбөрийн харьцуулж болох үр дүнг төлөөлсөн чанарын өгөгдлийг
цэгцтэй баримтжуулах нь хүүхдийн оролцоог дэмжих үйл ажиллагааг сайжруулах,
бэхжүүлэхэд тустай, илүү утга төгөлдөр, баялаг мэдээллийн үүсвэр байдаг.

• Тогтвортой үр дүнд илүү ач холбогдол өгөх: оролцооны хүсэмжит зарим
үр дүн нь хүүхдийн амьдралд гарах урт хугацааны тогтвортой өөрчлөлттэй
холбоотой байдаг ба богино хугацаанд үр нөлөөг нь хэмжих боломжгүй байдаг.
Хүүхдийн эрхийг дэмжиж ажилладаг байгууллагууд хандивлагчдыг урт хугацааны
үр дүн гарах ажилд хөрөнгө оруулах чиглэлд ухуулан нөлөөлж ажиллахад
түлхүү анхаарах хэрэгтэй байна. Жишээлбэл, хүүхэд, залуучууд гэр бүл дэх бие
махбодын шийтгэлийг эцэс болгох аянд оролцох санал тавьж болно. Энэ бол
маш удаан үйл явц байх нь дамжиггүй. Хуульд өөрчлөлт оруулахад он жилээр
хүлээх төдийгүй, хууль гарсны дараа ч хүн амын хандлага, дадал заншилд
өөрчлөлт ортол бүр ч олон жил хэрэгтэй.

3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ХЭМЖИХ, ХШҮ ХИЙХэд АНХААРАХ
АСУУДЛУУД

Танзани Улс дахь
тосгоны хүүхдийн
зөвлөлийн хурал.
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ХШҮ-НД ЁС ЗҮЙТЭЙ 		
ОРОЛЦОх

Хүүхдийн оролцоонд ХШҮ хийх арга хэрэгслийн багц Товхимол 1

Хүүхдийн оролцоотой аливаа үйл ажиллагаанд агуулга бүхий, ёс зүйтэй оролцооны
суурь шаардлагуудыг хангаж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Эдгээр шаардлага нь НҮБ-ын
Хүүхдийн Эрхийн Хорооны Ерөнхий Санал №12 (үзэл бодлоо илэрхийлэх хүүхдийн
эрх)-т заагдсан болно. Хүүхэд оролцож, санал бодлоо илэрхийлж байгаа бүх үйл
ажиллагаанд дараах шаардлагыг тавьдаг. Үүнд:
1 Мэдээллээр хангадаг, ил тод байх – хүүхдүүд үзэл бодлоо чөлөөтэй
илэрхийлэх эрхийнхээ тухай бүрэн, ойлгомжтой, насандаа тохирсон мэдээллээр (мөн
хүүхэд нэг бүрийн ялгааг харгалзан үзсэн) хангагдсан байх; мэдээлэл нь хүүхдийн үзэл
бодолд хэрхэн авч үзэх, оролцоот үйл ажиллагаа хэрхэн явагдах, оролцооны зорилго,
цар хүрээ, боломжит үр нөлөөг харуулсан байх хэрэгтэй.
2 Сайн дурын үндсэн дээр явагдах – хүүхэд өөрөө хүсээгүй байхад нь хэзээ ч
үзэл бодлыг нь авах гэж албадаж болохгүй бөгөөд аль ч үе шатанд оролцоот үйл
ажиллагаанаас түдгэлзэж болно гэдгийг нь мэдээлсэн байх шаардлагатай.
3 Хүндэтгэлтэй хандах– хүүхдийн үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй
бөгөөд хүүхдүүд санал бодол, үйл ажиллагаа санаачлах боломжоор хангагдах
ёстой. Хүүхэдтэй ажиллаж байгаа насанд хүрэгсэд хүүхдийн үзэл бодлыг хүлээн
зөвшөөрч, хүндэтгэж, хүүхдийн оролцооны шалгарсан туршлагад суурилж ажиллах
хэрэгтэй. Жишээлбэл, гэр бүл, сургууль, орон нутгийн соёл, байгаль орчны ажилд
хувь нэмэр оруулж байхдаа эдгээр шаардлагыг биелүүлж ажиллах хэрэгтэй. Түүнчлэн
насанд хүрэгсэд хүүхдийн амьдралын нийгэм эдийн засаг, байгаль орчин, соёлын
орчин нөхцлийн талаар ойлголттой байх хэрэгтэй. Хүүхдийн төлөө болон хүүхэдтэй
ажилладаг байгууллага, хүмүүс олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох эсэх талаарх
хүүхдийн үзэл бодлыг хүндэтгэх шаардлагатай.
4 Учир холбогдолтой байх – хүүхдүүдийн санал бодлоо илэрхийлэх асуудлууд
нь хүүхдийн амьдралд үнэхээр холбоо хамааралтай байж, өөрсдийн мэдлэг, чадвар,
боломжиндоо тулгуурлах хандах бололцоогоор хангаж байх нь зүйтэй. Түүнчлэн
хүүхдүүд чухал бөгөөд ач холбогдолтой гэж үзсэн асуудлуудыг тодорхойлж, хэлэлцэх
боломжоор хангагдсан байвал зохино.

хэрэгтэй. Хүүхдүүд өөрсдөө ч бас үр дүнтэй оролцоог дэмжих чиглэлээр сургагч,
идэвхжүүлэгч болж оролцож болно; хүүхдэд шаардлагатай чадвараа эзэмшихэд
нь дэмжлэг хэрэгтэй, жишээлбэл, эрхийнхээ тухай мэдлэг, хурал зохион байгуулах,
хандив цуглуулах, хэвлэл мэдээлэлтэй харьцах, олны өмнө үг хэлэх, ухуулга
сурталчилгаа хийх талаар бэлтгэгдэх хэрэгтэй.
8 Эрсдэлд мэдрэмжтэй, аюулгүй байх – зарим нөхцөл байдалд хүүхдүүдийг
үзэл бодлоо илэрхийлэхийг хөхүүлэн дэмжсэнээр аюул эрсдэлд өртүүлэх магадлал
бас байдаг. Хүүхэдтэй ажиллаж байгаа насанд хүрэгсэд үйл ажиллагаандаа
хамрагдсан хүүхдүүдийн төлөө хариуцлага хүлээх ба хүүхэд оролцооныхоо үр
дагаварт хүчирхийлэл, мөлжлөгт өртөх, өөр бусад сөрөг нөлөөнд өртөх эрсдлийг
бууруулж ажиллах шаардлагатай. Эрсдлийг бууруулах, хамгаалах арга хэмжээнд
зарим бүлгийн хүүхдэд учирдаг эрсдэл, тусламж авахад учрах саад бэрхшээлийг
танин мэдэх, хүүхэд хамгааллын стратеги боловсруулах ажил багтана. Хүүхдүүд
аливаа хүчирхийлэл дарамтаас хамгаалуулах эрхтэйгээ мэдсэн байх ёстой ба
шаардлагатай үед хаанаас тусламж эрэхээ мэддэг байх нь чухал. Оролцооны үнэ
цэнэ, утга учрын талаарх ойлголтыг бэхжүүлэх, хүүхдэд тулгарч болзошгүй эрсдлийг
бууруулахын тулд гэр бүл, нутгийн иргэдтэй ажиллахад хөрөнгө оруулалт хийх нь
чухал.
9 Хариуцлагатай байх – оролцооны үйл ажиллагаанд тогтмол үнэлгээ
хийх, мөрөөр нь тууштай арга хэмжээ авч байх нь амин чухал юм. Жишээлбэл,
аливаа судалгаа шинжилгээ, зөвлөлдөх үйл ажиллагаанд үзэл бодлыг нь хэрхэн
тайлбарлаж, хэрхэн хэрэглэснийг хүүхдүүдэд мэдээлэх ёстой ба шаардлагатай
тохиолдолд тэрхүү дүн шинжилгээг шүүмжлэх, нөлөөлөх боломж олгох нь зүйтэй.
Түүнчлэн хүүхдүүд өөрсдийн нь оролцоо хэрхэн эцсийн үр дүнд нөлөөлсөн болох
талаар мэдээлэл авах эрхтэй. Зохистой гэж үзвэл оролцооны ажлын мөрөөр хийгдэх
үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг хүүхдүүдэд олгох нь зүйтэй. Хүүхдийн
оролцооны ХШҮг хүүхдүүдтэй өөрсөдтэй нь хамтран гүйцэтгэх шаардлагатай ба
хүүхдүүд үйл ажиллагааны төвд байх нь зүйтэй.

Гэрэл зураг: Cesesma

5 Хүүхдэд ээлтэй байх – ажлын арга барил, орчин нь хүүхдийн чадавхид зохицсон
байх шаардлагатай. Хангалттай цаг хугацаа, нөөцөөр хангаж, хүүхдүүд үзэл бодлоо
илэрхийлэх хэмжээнд бэлдэж, үзэл бодлоо илэрхийлэх итгэлтэй, боломжтой байх
нөхцлийг хангана. Хүүхэд бүрт насны онцлог, чадавхи төлөвшлөөс нь хамаарч өөр өөр
түвшний дэмжлэг, өөр өөр хэлбэрийн оролцоо хэрэгтэй гэдгийг санах хэрэгтэй.
6 Тэгш оролцоог хангасан байх – ялгаварлан гадуурхал гарахаас сэрэмжилж, эмзэг
бүлгийн хүүхдүүд (охид, хөвгүүд) оролцохыг хөхүүлэн дэмжих хэрэгтэй. Хүүхдүүд
нь нэгэн ижил бүлэг биш тул оролцоот ажиллагаанд аль ч бүлгийг ялгаварлан
гадуурхахгүйгээр бүх хүүхдийг тэгш хамруулсан байх шаардлагатай. Хөтөлбөрүүд мөн
аль ч орон нутаг, давхаргын хүүхдийн нөхцөл байдал, соёлын онцлогт мэдрэмжтэй
байх нь чухал.
7 Сургалтад түшиглэсэн байх – насанд хүрэгсэд хүүхдийн оролцоог оновчтой
дэмжиж ажиллахын тулд зохих бэлтгэлтэй, чадвартай байх, дэмжлэг авсан байх
шаардлагатай. Жишээлбэл, бусдыг сонсох чадвараа хөгжүүлэх, хүүхдийн чадавхи
төлөвшлийн байдалд зохицуулан хүүхдийг оролцуулж ажиллах аргыг мэддэг байх
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ЁС ЗҮЙТЭЙ ОРОЛЦОход ТАВИГДАХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГУУД

Сан Рамон дахь ХШҮний төслийн хүрээнд
фокус бүлгийн ажилд
оролцож байгаа
хүүхдүүд, Никарагуа Улс
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Гэрэл зураг: Оливиа Зинзан/Хүүхдийг Ивээх Сан

Хүүхдийн оролцоонд ХШҮ хийх арга хэрэгслийн багц Товхимол 1

√ Тэдгээр гомдлыг нь холбогдох байгууллагад мэдрэмжтэй хүлээн авч шуурхай
арга хэмжээ авч байх

Ирак дахь дүрвэгсдийн хуаранд буй хүүхэд Дэлхийн Хүүхдийн өдөрт зориулан
хүүхдийн эрхэд анхаарал хандуулах тухай зураг зуржээ.

ХШҮ-ний ЁС ЗҮЙТЭЙ ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС
Хүүхэдтэй хамтарсан ХШҮ-ний ажил хийх үед эдгээр үндсэн шаардлагуудыг
баримтлах үүднээс дараах жагсаалтад орсон бүхнийг хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй:
√ Төсөл, хөтөлбөрийн эхэн үеэс ХШҮ-нд хүүхдүүдийг хэрхэн оролцуулах талаар
бодолцох
√ Хүүхдүүдийн зөвшөөрлийг авсан байх ба хүүхдүүд үйл ажиллагааны аль ч шатнаас
түдгэлзэж болно гэдгээ мэдсэн байх шаардлагатай. Түүнчлэн хүүхдүүдийн эцэг эх,
асран хамгаалагчдын зөвшөөрлийг авсан байх
√ Хүүхдүүдийг, ялангуяа эмзэг бүлгийн болон нийгмийн цөөнх бүлгийн хүүхдүүдийг
саналаа хэлэх, ХШҮ, тэдгээрийн мөрөөр авах арга хэмжээнд оролцоход нь дэмжиж
ажиллах
√ ХШҮ дэх хүүхдийн оролцоотой холбоотой гарах эрсдлийг үнэлж, бууруулах арга
хэмжээ авах
√ Хий хүлээлт үүсгэхээс болгоомжлох, оролцсоны төлөөх эдийн болон бэлгэдлийн
урамшлын асуудлыг шударга, ил тод аргаар шийдэх, энэ талаарх аливаа хүлээлтийг
зөв зүйтэй зохицуулж ажиллах

√ ХШҮ-нд идэвхтэй оролцох боломжийг нь дэмжих үүднээс хүүхдүүдэд оролцоот
хяналт шинжилгээний арга хэрэгслийг ашиглах чадвар олгож, итгэл төрүүлэх
хэрэгтэй.
√ Сэтгэл хамгийн ихээр зовоосон асуудлаа болон хүрэхийг хүсч буй зорилгоо
тодорхойлоход нь туслах үүднээс хүүхдүүдтэй хамтарч хүүхдэд мэдрэмжтэй
үзүүлэлтүүд боловсруулах
√ ХШҮ-ний үйл ажиллагааг хүүхдүүдийн боломжтой цагт, хичээл сургуулийг нь
тасалдуулахгүй, гэрийн чухал ажил үүргийг нь цалгардуулахгүй цагт хийхээр
төлөвлөх
√ Хүүхэд, залуучууд хөтөлбөрт оролцсон үеийнхээ сөрөг туршлагыг айдасгүйгээр
хуваалцах, шийтгүүлэх вий гэсэн болгоомжлолгүйгээр шүүн хэлэлцэх
боломжоор хангасан аюулгүй орчинг бий болгоход анхаарах
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ажиллуулж, хүүхдүүд дарамт хүчирхийллийн талаарх аливаа түгшүүрийг арилгаж,
мэдээллийг хялбархан өгөх боломжоор хангах

√ ХШҮ-ний үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүүхэд, залуучуудын нэрийг
нууцлах, хувийн нууцыг хадгалах; гэхдээ хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаарх
аливаа мэдээлэлд мэдрэг байж, хүүхэд хамгааллын бодлогын холбогдох заалтыг
хэрэгжүүлж ажиллах
√ Мэдээллийг хүйс, нас, яс үндэс, анги давхарга, шашин шүтлэг, хөгжлийн
бэрхшээл, ХДХВ, нийгэм эдийн засгийн байдал, бусад холбогдолтой хүчин
зүйлсээр ялган ангилах
√ Хүүхдүүдэд оролцооны үр нөлөө, гаргасан шийдвэрийн үр дүн, дараагийн алхам,
оролцооны нь үнэ цэнийн талаар цаг алдалгүй, ойлгомжтой, тодорхой мэдээлэл
өгөх
√ ХШҮ-ний ажлын үр дүнг оролцсон бүх хүүхдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй,
эелдэг аргаар мэдээлж, хүүхдүүдийн санал сэтгэгдлийг цаашдын ажилдаа тооцож
ажиллаж байх
√ Байгууллага нь үнэлгээгээр илэрсэн аливаа алдааг хүлээн зөвшөөрч, сургамжид
тулгуурлан хүүхдийн оролцооны ажлын арга туршлагаа цаашид сайжруулж
ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байх
√ Насанд хүрэгсэд хүүхдүүдийн эн тэргүүнд дэвшүүлсэн асуудал, зөвлөмжүүдийг
хэрхэн ойлгож, бодлого, стратеги, хөтөлбөртөө хэрхэн тусгасан байдалд үнэлгээ
хийх
√ Хүүхдүүдэд үзүүлэх дэмжлэгийн тогтвортой байдлыг шүүн хэлэлцэж, хүүхдийн
тухайн үеийн санаачилга, үйл ажиллагаа, байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх хүсэл
эрмэлзлийн цар хүрээ, хязгаарлалтын талаар эргэн тодорхой мэдээлж байх
√ Байнгын дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй тохиолдолд дэмжиж чадах бусад
байгууллагатай холбоо барихад мэдээллээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй.

√ Охид, хөвгүүдэд хүртээмжтэй, нууцыг чандлан хадгалах мэдээллийн механизм
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• Насны болон өссөн орчны хувьд ялгаатай охид, хөвгүүд мэдээлэл, дэмжлэг
өгвөл үйл ажиллагааг шинжлэн судлах, үнэлгээ хийх, баримтжуулах чадвар, итгэл
төгөлдөр байдаг.

• ХШҮ хийх оролцоот үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн өмнө суурь судалгаа хийх,
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх нь онц ач холбогдолтой байна. Суурь үнэлгээ нь
үйл ажиллагааны үр дүнд гарах өөрчлөлтөө хэмжиж харьцуулах суурь үзүүлэлт
болж өгнө. Жишээлбэл, хүүхдүүд сургуулийн орчинд бие махбодын шийтгэлийг
багасгах төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байвал үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх
суурь мэдээлэлтэй байх шаардлагатай болно. Үүнд, бие махбодын шийтгэлийн
давтамж, багш нар, эцэг эхчүүдийн хандлага, хүүхдүүдийн үзэж туулсан туршлага,
хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиудад бие махбодын шийтгэлийн талаар
хэрхэн өгүүлсэн байдаг гэх зэрэг мэдээлэл хэрэгтэй. Төсөл хэрэгжиж эхлэхээр
өөрчлөлтүүдийг ажиглаж, хүүхдүүд юунд, хэрхэн хүрч чадав гэдгийг баримтаар
үзүүлэх боломжтой байх ёстой.

• Хүүхдүүд болон ажилтнууд ХШҮ-ний үйл ажиллагаанд оролцох явцдаа
чадавхижсан байна.

• ХШҮ-ний бүх үе шатанд ёс зүйтэй оролцооны есөн шаардлагыг хариуцлагатай
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
• Оролцоог утга учиртай болгох үүднээс цагийг харамгүй зарцуулах, үүнд, үйл
ажиллагааны үе шат бүхэнд хүүхдийн оролцоог хангах, хүүхэд оролцох боломжтой
бүх цаг үед, тухайлбал, сургуулийн амралт, бямба, ням гарагт, ажлыг тасралтгүй
үргэлжлүүлэх гэх мэт.
• Зорилгодоо хүрнэ гэж найдаж байгаа цаг хугацаагаа тодорхойлоход нь хүүхдүүдэд
туслах хэрэгтэй, хүмүүсийн хандлага, дадалд илэрхий өөрчлөлт гартал олон жил ч
шаардагдаж мэднэ.
• Хүүхдүүдтэй хамтран ажиллах ажилтнуудын чадавхи, туршлагыг зузаатгахад хөрөнгө
оруулах шаардлагатай.
• Оролцоот ХШҮ бол нийгэмшлийн үйл явц бөгөөд нийгмийн ярвигтай динамик
болон захирах захирагдах ёсыг ойлгох, хэлэлцэн тохиролцох шаардлага тавигддаг.
Ерөнхийдөө насанд хүрэгсэд хүүхдээс хавьгүй их эрх мэдэлтэй байдаг. Түүнчлэн
хүүхдүүдийн дунд, хүүхдийн бүлгүүдийн хооронд ч эрх мэдлийн ялгаа байдаг.
Тиймээс бүх хүүхдэд, ялангуяа хамгийн эмзэг, нийгмийн цөөнх бүлгийн хүүхдүүдэд
үзэл бодлоо илэрхийлэх, үр дүнд нөлөөлөх боломжийг жинхэнэ утгаар нь олгохын
тулд эрх мэдлийн тэр бүх ялгааг ойлгож, хүлээн зөвшөөрч, хэлэлцэн зохицож
ажиллах шаардлагатай.

• ХШҮ-ний үр дүнд хүүхдийн оролцооны чанар, цар хүрээ ихээхэн сайжирч,
төгөлдөрждөг.
• Оролцоот ХШҮ байнга хийх зарчмыг байгууллагын байнгын ХШҮ-ний
тогтолцоо, механизм, арга хэрэгсэлд албан ёсоор оруулсан байх хэрэгтэй.
Оролцоот ХШҮ нь нөлөөлөлд шууд хамрагдах хүүхдүүдийн хэрэгцээ, эрмэлзэлд
илүү мэдрэг арга хэрэгслийг нэвтрүүлдэг бөгөөд үнэлгээ, суралцахуйн тэдгээр
арга хэрэгсэл нь эцэстээ байгууллагыг хүүхдүүдийн өмнө илүү хариуцлагатай
болгодог.Тиймээс байгууллагууд холбогдох бүх сэдэвчилсэн ХШҮ-ний ажилдаа
хүүхдийн оролцоог дэмждэг байх нь зүйтэй.

5 ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ БА СУРГАМЖ

Энэхүү ХШҮ-ний арга хэрэгслийн багц, холбогдох бусад санаачилгыг туршин
хэрэглэх явцад хүүхдийг ХШҮ-нд оролцуулах асуудлаар хэд хэдэн чухал сургамж
авсан ба тэдгээр нь цаашдын ажилд хэрэглэгдэх удирдамж болж өгсөн.

Гэрэл зураг: Хүүхдийг Ивээх Сан
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5 ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ БА СУРГАМЖ

• Маш олон улс оронд хүүхдүүдийг саналаа хэлэх, насанд хүрэгсэдтэй үг
зөрөхийг хориглодог, үл таашаадаг. ХШҮ-ний ажилд хүүхдүүдийг үр нөлөөтэй
оролцуулахын тулд цээрлэл хүртэхээс айж эмээлгүйгээр шүүмжлэх боломж олгох,
дэмжих хэрэгтэй. Энэ үйл явцад хамрагдсан насанд хүрэгсдэд ч гэсэн бүтээлчээр
шүүмжлэлийг хүлээн авч ажиллахад нь дэмжлэг хэрэгтэй.
• Хүүхдүүд оролцоонд суурилсан арга хэрэгслийг бүтээлчээр ашиглаж, хүүхэд
болон насанд хүрэгсдээс мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх боломжтой,
чингэснээрээ өсвөрийн судлаачид, үнэлээчид болж чадна. Арга хэрэгслийг хүүхдийн
өөр өөр бүлгүүдэд, жишээлбэл бага насны хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй, уншиж
чаддаггүй хүүхдүүдэд зохицуулан өөрчлөх шаардлагатай.
Энэ охин Пакистанд болсон үерээр хэрхэн гэр оронгүй болж, гэр бүлээрээ
олон хоног хүнд хэцүү гачаалыг амссан тухайгаа зурсан зургаа үзүүлж байна.

18

19

66 хүүхдийн
UsefUL resoUrces
оролцоо баon
PArtIcIPAtIon
M&e
хяналт
үнэлгээнийAnd
чухал
эх
Ackerman L, feeny t, Hart J and newmann J (2003) Understanding and evaluating
children’s Participation: A review of contemporary literature. Plan.
Action for the rights of the child (2009) Arc resource Pack: A capacity building tool
for child protection in and after emergencies. foundation Module 3: Programme
design, foundation Module 4: Participation and Inclusion.
Boyden J and ennew J (1997) Children in Focus: A manual for participatory research with
children, save the children sweden.
the concerned for Working children (cWc) (2008) children as research
Protagonists: rights-based research by children.
dorning K and o’shaughnessy t (2001) Creating Space for Children’s Participation:
Planning with street children in Yangon, Myanmar. Partners in development – A World
Vision discussion paper. World Vision Australia resource centre.
dynamix and save the children Wales (2003) Participation – spice it Up! Practical
tools for engaging children and young people in planning and consultations.
estrella M and Gaventa J (1998) Who Counts Reality? Participatory monitoring and
evaluation: a literature review. Ids Working Paper 70.
feinstein c and o’Kane c (2008) A Kit of Tools for participatory research and evaluation
with children, young people and adults, save the children norway.

Lansdown G (2011) Every Child’s Right to be Heard: A resource guide on the UN
Committee on the Rights of the Child General Comment No.12, save the children.
Lansdown G (2003) The Evolving Capacities of the Child, UnIcef Innocenti research
centre.
save the children (2004) So You Want to Involve Children in Research? A toolkit supporting
children’s meaningful and ethical participation in research relating to violence against
children. save the children sweden.
save the children (2003) So You Want to Consult with Children? A toolkit of good practice.
International save the children Alliance.
save the children (2000) children and Participation: research, monitoring and
evaluation with children and young people.
theis J (2004) ‘evaluating children’s participation’, in J theis, Promoting Rights-Based
Approaches: Experiences and ideas from Asia and the Pacific, pages 112–131. save the
children sweden.

6 UsefUL resoUrces on PArtIcIPAtIon And M&e

Хүүхдийн оролцоонд ХШҮ хийх арга хэрэгслийн багц Товхимол 1

сурвалжууд

UnfPA (2004) Programme Managers Planning Monitoring and Evaluation Toolkit. Tool
No: 4 Stakeholder participation in M&E. United nations Population fund.
UnfPA (2004) Programme Managers Planning Monitoring and Evaluation Toolkit. Tool
No: 5 Planning and managing an evaluation. United nations Population fund.

feinstein c and o’Kane c (2008) Ethical Guidelines for ethical, meaningful and inclusive
children’s participation in participation practice, save the children norway.
feinstein c and o’Kane c (2008) Searching Together: Formative dialogue research made
easy, save the children norway.
feinstein c and o’Kane c (2005) The Facilitator’s Guide to the Spider Tool: A selfassessment and planning tool for child led initiatives and organisations, save the children.
funky dragon and Partnership support Unit (2011) children as researchers resource
Pack. Wales.
Horwath J et al. (2011) You Respond: Promoting effective project participation by young
people who have experienced violence. A guide to good practice through training and
development. south-east european research centre, the University of sheffield,
european University cyprus, Walsall council, the Institute of child Health, Greece.
Hart J, newmann J, Ackerman L and feeny t (2004) Children Changing their World:
Understanding and evaluating children’s participation in development. Plan.
Kirby P and Bryson s (2002) Measuring the Magic: Evaluating and researching young
people’s participation in public decision-making. the carnegie trust.
Lansdown G (2013) Take Us Seriously! Engaging children with disabilities in decisions
affecting their lives, UnIcef.

20
20

21
21

Ашигласан эх сурвалжийн
endnotes
жагсаалт

Lansdown G, (2004) ‘criteria for the evaluation of children’s participation in programming’, in early childhood
Matters no 103, Young Children’s Participation: Rhetoric or growing reality? Bernard van Leer foundation, pages 35–39

Хүүхдийн оролцоонд ХШҮ хийх арга хэрэгслийн багц Товхимол 1

1

22

22

the development of environmental benchmarks of participation has benefited from the work of Joachim theis
(2007), in Children as Active Citizens: A policy and programme guide – Commitments and obligations for children’s civil
rights and civic engagement in East Asia and the Pacific, Bangkok

2

3

General comment, no. 12, the right of the child to be Heard, crc/c/Gc/12, July 2009

4
‘child rights in Practice: Measuring our impact’, conference organised by the International Institute for child rights
and development (IIcrd), 26–29 october 2009, Whistler, canada

the committee on the rights of the child is an international body comprising 18 members, elected by states. Its
mandate is to monitor government progress in implementing the Un convention on the rights of the child

5

6

Uncrc General comment no. 12, the right of the child to be Heard, crc/c/Gc/12, 2009

7

A World fit for children, resolution adopted by the Un General Assembly 2002, A/res/s-27/2

committee on the rights of the child, General comment no. 12, the right of the child to be Heard,
crc/c/Gc/12, July 2009
8

9
see ‘Action for the rights of children’ resource pack, foundation Module 4: Participation and Inclusion, save the
children

save the children norway’s global thematic evaluation on children’s participation in armed conflict, post conflict
and peace-building (2006–08), written by clare feinstein and claire o’Kane

10

23

A ToolkiTОРОЛЦООГ
for MoniToring
And
ХҮҮХДИЙН
ДҮГНЭХ ХЯНАЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭ,
ХЭРЭГСЛҮҮД
EvAluATingҮНЭЛГЭЭНИЙ
CHildrEn’SАРГА
PArTiCiPATion
Booklet
ТОВХИМОЛ

1

Introduction
ТАНИЛЦУУЛГА
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