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Жессика Гарднер
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн (ЭЭХС) шинжээч

Хенриетте Йансен
Техникийн зөвлөх, ЭЭХ-ийн мэдээлэл, шинжилгээ
НҮБХАС Ази-Номхон далайн бүсийн төлөөлөгчийн газар

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа – 2017  
2018 оны 6-р сарын 14, Блью скай цамхгийн уулзалтын танхим 
Улаанбаатар хот, Монгол улс
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Жендэрийн эрх тэгш байдал нь ядуурлыг устгах, 

байгалийг хамгаалах, өргөжин дэвшихэд хамгийн гол 

нөлөөлөх хүчин зүйл юм



ТХЗ-ын Зорилт 5.2

Зорилго 5: 
Жендэрий
н эрх тэгш 
байдлыг 
хангах

5.1 Ялгаварлан гадуурхах явдлыг таслан 
зогсоох

5.2 Бүх хэлбэрийн хүчирхийллийг таслан 
зогсоох

5.2.1 Хамтрагчийн хүчирхийлэл

5.2.2 Бусдын зүгээс үйлдсэн Бэлгийн 
хүчирхийлэл

5.3 Бүх хор уршигтай зан заншлыг 
таслан зогсоох

5.4 Цалин хөлсгүй хөдөлмөрийг үнэлэх

5.5 Эмэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайлан 
ажиллах тэгш боломжыг хангах

5.6 Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээг хүртээх

5.a Эдийн засгийн тэгш эрхийг хангах

5.b Технологи хэрэглэх явдлыг 
сайжруулах

5.c Зохистой бодлого, хэрэгжиж болох 
хууль тогтоомжийг батлан сайжруулах
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Эх үүсвэр: Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ)

www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_infographic.pdf?ua=1

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_infographic.pdf?ua=1


Ази-Номхон далайн бүсийн орнуудаас (37 улс)

 30 улсад ЭЭХ-ийн судалгаа явагдсан

4 улсад нэгээс олон удаа явагдсан

 26 улс хамтрагчийн хүчирхийллийн талаар 
үндэсний хэмжээний мэдээлэлтэй

 17 (+ 4*) улс бусдын зүгээс үйлдсэн бэлгийн 
хүчирхийллийн талаар үндэсний хэмжээний 
мэдээлэлтэй

*Улсын тайланд багтаагүй ч хүн ам, эрүүл мэндийн судалгааны үр дүнд багтсан

Эх үүсвэр: UNFPA Asia and the Pacific Regional Office. kNOwVAWdata 2017 Regional Snapshot.



Ази-Номхон далайн бүсийн орнуудаас (37 улс)

 31 улсад ЭЭХ-ийн судалгаа явагдсан

4 улсад нэгээс олон удаа явагдсан

 27 улс хамтрагчийн хүчирхийллийн талаар 
үндэсний хэмжээний мэдээлэлтэй

 18 (+ 4*) улс бусдын зүгээс үйлдсэн бэлгийн 
хүчирхийллийн талаар үндэсний хэмжээний 
мэдээлэлтэй

*Улсын тайланд багтаагүй ч хүн ам, эрүүл мэндийн судалгааны үр дүнд багтсан

Эх үүсвэр: UNFPA Asia and the Pacific Regional Office. 2017 Regional Snapshot, kNOwVAWdata.



7



Шалгуур үзүүлэлт 5.2.2 Нөхөр, эхнэр, хамтран амьдрагчаасаа өөр хүний 

бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 15 болон түүнээс дээш насны охид, 

эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, насаар, тохиолдол гарсан байршлаар
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Эх үүсвэр: UNFPA Asia and the Pacific Regional Office. 2017 Regional Snapshot, kNOwVAWdata



Монгол улсын дүр төрхийг дэлхийн 

түвшинтэй харьцуулахад
• Хамтрагчийн үйлдсэн хүчирхийллийн түвшин дэлхийн 

дундажтай ойролцоо 

• Аймаг, нийслэлийн түвшинд харилцан адилгүй

• Хүчирхийллийг буруушаах хандлагатай байна

• Бусдын зүгээс үйлдсэн бэлгийн хүчирхийллийн 

тархалт өндөр байна

• Эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд өртсөн тухайгаа бусдад 

болон цагдаад мэдээлэх

• Судалгааны загвар

• Аймгийн түвшин

• Яам агентлагийн оролцоо

• Тоон болон чанарын судалгаанаас бүрдсэн

• Бусад улс орнуудад туршлага болохуйц

9



Дүгнэлт, зөвлөмж

• Монгол улсад хийгдсэн анхны ЖСХ-ийн судалгаа

• Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй

• Үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх үе шатны үндсийг тавьж өгсөн

• Судалгаанаас олж авсан мэдээллийг тархаах, харилцаж 

тайбарлах 

• Гүнзгийрүүлсэн судалгаа, шинжилгээ хийх

• Хамтрагч зүгээс үйлсэн хүчирхийлэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлс

• Хамтрагчийн болон бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийллийн талаар 

эрэгтэйчүүдийн туршлага, үзэл бодлыг судлах

• Хүчирхийллийн үр дүнд үүсч буй зардлыг тооцох
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kNOwVAWdata

НҮБ-Австралийн гадаад харилцаа, 

худалдааны яам-Мелбурны их 

сургууль/ANROWS (2016-2019)
• Үндэсний ЭЭХС-нд техникийн туслалцаа үзүүлэх

• ЭЭХС зохион байгуулах чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалт 

(жил бүр)

• Вебсайт дээрх өгөгдлийн зурган мэдээлэл, мэдээллийн 

нөөц 
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