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Олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ, НҮБ, олон улсын хүний эрхийн 
байгууллагуудын хариу үйлдэл, зөвлөмжүүд дээр үндэслэн бэлтгэв.



Дэлхий нийтийг хамарсан КОВИД-19 буюу коронавируст халдварын 
тархалтын улмаас сая сая хүний амь нас, эрүүл мэндэд онц ноцтой 

эрсдэл учирч байна. Олон улсын хуулиар хүний эрүүл мэнд дээд түвшинд 
хүрсэн байх эрхийг баталгаажуулж, засгийн газруудад нийгмийн эрүүл 
мэндэд учрах аюул заналаас хамгаалах арга хэмжээ 
авах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийг 
үүрэг болгосон билээ. Үүний дагуу, засгийн 
газрууд КОВИД-19 цар тахлын эсрэг онцгой арга 
хэмжээ авахаас аргагүй байдалд хүрч байна. Энэ 
цаг үед дэлхий нийтээр нэг талаас нийгмийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах, нөгөө талаар, хүний эрхийг 
хөсөрдүүлэхгүй байх хүндхэн сорилттой тулгараад 
байна. Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага тэргүүтэй 
олон улсын байгууллагуудын зүгээс дэлхий даяар эв санааны нэгдэлтэй 
байж, бүх нийтээр хүчирхэг, олон талт, нэгдмэл хандлага бий болгохын 
төлөө хамтын хүчин чармайлт гаргахыг уриалж, энэхүү хямралт үед нэн 
ялангуяа иргэний болон улс төрийн эрхийг хүндэтгэн сахихын чухлыг 
онцолж байна. 

Гэтэл зарим засгийн газрын зүгээс цар тахлыг далимдуулан 
дарангуйллыг бэхжүүлэх, олон улсын хүний эрхийн хуулийг зөрчин 

эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашиглах явдал удаа дараа гарч байна. Хэт мөрдөн 
тагнах, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээлэлтэй байх эрхийг 
хөсөрдүүлэх, олон нийтийн оролцоонд хязгаар тогтоох нь нийтлэг болж 
байна. Мөн идэвхтнүүдийн дуу хоолойг нухчин дарах, эрх мэдэлтнүүдийг 
нийгмийн хэвлэл мэдээллээр шүүмжлэхийг таслан зогсоох үүднээс хууль 
тогтоомжид дарангуйллын шинж агуулсан нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
явдал ажиглагдаж байна. Үүнээс гадна, мөрдөн тагнах технологийг 
КОВИД-19 тархалтыг хянах, хорио цээрийн хуулийг дагаж мөрдөх 
зорилгоор ашиглахдаа хувийн нууцын эрхийг зөрчиж байна. НҮБ-ын 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлд хандаж, энэхүү 
цар тахлын улмаас хүний эрх тал бүрээр зөрчигдөж байгааг сануулан, 
ялгаварлан гадуурхах, үзэн ядах үг хэллэг тараах, хэт туйлшрах зэрэг 
хандлага гарч, эрх мэдлээрээ сүрдүүлэн далайлгах, хэвлэлийн эрх чөлөө, 
үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд халдах явдал ихэссээр байгааг 
анхаарууллаа. 
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цар тахлыг 
далимдуулан 
дарангуйллыг 
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улсын хүний эрхийн 
хуулийг зөрчин 
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Мөн Хүний эрхийн дээд комиссар дэлхийн өнцөг булан бүрт цар 
тахлын улмаас хэмжээлшгүй хор хохирол амсахын сацуу хүний 

эрх асар ихээр зөрчигдөж байгааг анхааруулаад, коронавирусийн 
эсрэг онц байдлын арга хэмжээ авах нь нийгмийн эрүүл мэндийг сахин 
хамгаалахад тустайг хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ, энэ нь хүний эрхийн 
амлалт үүргийг үл тоох шалтгаан болохгүйг онцолсон билээ. Олон улсын 
хуулиар, тухайлбал, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын 
пактын дагуу, хүний эрхийг зарим талаар хязгаарлаж болох боловч энэ 
нь заавал хуулийн дагуу байх, зайлшгүй байх, тодорхой цаг хугацаатай 
байх, зорилгодоо хүрэхэд хэм хэмжээндээ байх бөгөөд үндэсний аюулгүй 
байдал, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах шаардлагаас үүдэн гарсан 
байх ёстой. 

Дэлхий даяар засгийн газрууд иргэдээ хамгаалах үүргийнхээ хүрээнд 
хөл хорио тогтоох, тусгаарлах зэрэг онцгой арга хэмжээ авч байгаа 

энэ цаг үед чөлөөт хэвлэл үлэмж үүрэгтэй. Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн 
ажилтнууд энэхүү хямралын талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэхэд 
тэргүүн эгнээнд хүчин зүтгэж байна. Хараат бус, мэргэжлийн сэтгүүл зүй 
нь олон нийтийг бодит мэдээллээр хангах, эрүүл мэндийн зохистой арга 
хэмжээний талаар таниулан сурталчлах, хуурамч мэдээллийг сааруулах, 
асуудал дэвшүүлэх, төр засгаас хариуцлага нэхэхэд ихээхэн үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Гэвч зарим засгийн газрууд цар тахлыг далимдуулан хуулинд 
хэтийдсэн хязгаарлалт бүхий зүйл заалт тусгах зэргээр хэвлэлийн эрх 
чөлөөг тал бүрээр хязгаарлах оролдлого хийсээр байна. Тухайлбал, цар 
тахлын талаар хуурамч мэдээлэл тараасны төлөө эрүүгийн хариуцлагад 
татах хууль гаргах нь ажиглагдаж байна. Энэ үйлдлээ тэдний зүгээс 
олныг төөрөгдүүлсэн хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх арга хэмээн зөвтгөж 
байгаа. Гэтэл зарим улс оронд гарсан тохиолдлоос харахад, эдгээр 
хуулийг хамгийн түрүүнд засгийн газрыг шүүмжлэгчдийг онилоход 
хэрэглэж байна. 

Дэлхийн эргэн тойронд цар тахлаар халхавчлан, хэвлэлийн эрх чөлөөнд 
халдсан явдал шил дараалан гарч байна. Энэ нь цагдан хяналт 

тогтоох, цар тахлыг мэдээлсэн, сурвалжилсан сэтгүүлчдийг дарамтлах, 
заналхийлэх, дур зоргоор баривчлах, хөөн цөлөх, хорих, мэдээлэл олж 
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авахыг хязгаарлах, хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх 
нэрийдлээр хэтийдсэн хязгаарлалт, зохицуулалт 
хийх, хуурамч мэдээлэл тараасан гэх үндэслэлээр 
хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагааг зогсоох 
хэлбэрээр илэрч байна. Хэвлэлийн эрх чөлөөнд 
ийнхүү халдах нь төр засгийн хариуцлагад итгэх 
олон нийтийн итгэлийг сулруулж, өвчний тархалтын 
талаар  амин чухал мэдээлэл авахад саад тотгор 
болох хор нөлөөтэй.

Иймээс онц байдлын арга хэмжээ, зохицуулалтыг авч хэрэгжүүлэхдээ 
хэвлэлийн эрх чөлөөг хязгаарлахаас зайлсхийх, хямралтай холбоотой 

бүхий л төрлийн мэдээ, мэдээллийг сэтгүүлчдэд нээлттэй байлгах, 
засгийн газрын төлөөлөгчид болон эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд 
иргэдийг мэдээллээр хангахдаа сэтгүүлчдийн шүүмжлэх эрхийг 
зөрчихгүй байх шаардлагатай. Мөн түүнчлэн, хямралаар далимдуулан 
шүүмжлэл өрнүүлсэн хэвлэл мэдээллийг шийтгэх, хязгаарлахгүй байх, 
бодит шүүмжлэлийг хуурамч мэдээлэл хэмээн мушгин гуйвуулахгүй байх, 
хямралын талаар мэдээ, сурвалжилга бэлтгэдэг сэтгүүлчдийн эрүүл 
мэндийг сайтар сахин хамгаалах, зохистой тусламж үйлчилгээ авахад 
шуурхай туслах зэргээр хэвлэлийн эрх чөлөө, сэтгүүлчдийн аюулгүй 
байдлыг хамгаалах ёстой.

НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлөөс 1984 онд баталсан 
Сиракузагийн зарчмууд, НҮБ-ын Хүний Эрхийн Хорооны онц байдлын 

тухай болон чөлөөтэй зорчих эрхийн тухай ерөнхий тайлбарууд зэрэг 
баримт бичиг нь хүн амын эрүүл мэнд, үндэсний аюулгүй байдалд аюул 
занал учирсан тохиолдолд засгийн газрууд хариу арга хэмжээ авахдаа 
хэрхэн хүний эрхийг зөрчихгүй байх талаарх удирдамж юм. Олон улсын 
эдгээр хэм хэмжээнд зааснаар, хүн амыг хамгаалахад чиглэсэн аливаа 
арга хэмжээ гурван талт зарчим буюу хууль ёсны байх, зайлшгүй байх, 
хэм хэмжээндээ байх зарчмуудад нийцсэн байвал зохино. Сиракузагийн 
зарчмуудын дагуу аливаа хязгаарлалт наад зах нь дараах шаардлагад 
нийцсэн байна. 

Хүн амыг 
хамгаалахад чиглэсэн 
аливаа арга хэмжээ 
гурван талт зарчим 
буюу хууль ёсны 

байх, зайлшгүй байх, 
хэм хэмжээндээ байх 
зарчмуудад нийцсэн 

байвал зохино. 
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Үүнд:

• Хуульд нийцэх;

• Хууль ёсны зорилго буюу олон нийтийн хэрэгцээ шаардлагад чиглэгдэх;

• Бодит зорилгоо биелүүлэхдээ ардчилсан нийгэмд зайлшгүй байх;

• Зорилгодоо хүрэхэд аль болох багаар залхаан цээрлүүлсэн, хязгаарласан байх;

• Шинжлэх ухаанд үндэслэх, дур зоргоор авирлах, ялгаварлан гадуурхахаас 
зайлсхийх;

• Тодорхой цаг хугацаатай байх, хүний нэр төрд халдахгүй байх, хяналтын дор 
явагдах. 

Засгийн газрууд коронавирусын эсрэг онцгой арга хэмжээ авахдаа 
дээрх зарчмыг баримтлах нь нэг эрхийг хамгаалахдаа нөгөө эрхийг 

хөсөрдүүлэхгүй байхад тустай. 

Хямралыг хор хохирол багатай 
даван туулахад нээлттэй яриа 

хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, мэдээ, мэдээлэл 
солилцох үүднээс мэдээллийн чөлөөт 
урсгалыг хангах нь урьд урьдынхаас 
илүү чухал байна. Мэдээлэл, 
ардчиллын олон улсын тунхаглалд 
зааснаар, “Мэдлэг бол хүн өөрийн 
биологийн, сэтгэл зүйн, нийгмийн, улс төрийн болоод эдийн засгийн чадамжаа хөгжүүлэхэд 
зайлшгүй чухал.” Засгийн газрууд хүний эрхийг, тэр дундаа эрүүл байх эрхийг хамгаалахад 
шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр нэн тэргүүнд хангах үүрэгтэй. ДЭМБ-ын Ерөнхий захирал, 
үнэн бодит, цагаа олсон мэдээлэл КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэхэд нэн чухал гэдгийг удаа 
дараа онцолсон билээ. Эрүүл байх эрх нь олон улсын хүний эрхийн хуулиар хамгаалагдсан 
бусад эрхтэй, тэр дундаа мэдээлэлтэй байх эрхтэй нягт холбоотой. Мэдээлэлтэй байх эрх нь 
хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх, мэдээллийг дур зоргоор хязгаарлахаас урьдчилан сэргийлэхэд 
ач холбогдолтой. Энэ хоёр эрхийг тэнцвэржүүлснээр нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэхдээ цагдан хяналт тогтоох, хуурамч мэдээлэл тарах тохироо бүрдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх учиртай. 
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Онц байдал нь олон нийтийн мэдээлэлтэй байх эрхийг 
хөсөрдүүлэх үндэслэл болохгүй хэмээн Европын Зөвлөлөөс 

гаргасан онц байдлын үеэр хэвлэлийн эрх чөлөө, мэдээлэлтэй 
байх эрхийг хамгаалах тухай удирдамжид заасан байдаг. Үнэн бодит 
мэдээлэл, тоо баримтын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, интернэт болон 
харилцаа холбоог тасалдуулахгүй байхыг хүний эрхийн байгууллагууд 
засгийн газруудад уриалж байна. Энэ нь хуурамч мэдээлэлтэй 
тэмцэхэд нэн тустай. “Хуурамч мэдээлэл тараах нь түүнтэй тэмцэхээс 
илүү хялбар байдаг, хуурамч хуудуутай бүхэн газар авах нь хурдан, 
харин үүний залруулга хүнд хүрэх нь ховор 
байдаг” гэж үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөг дэмжигч IFEX олон улсын сүлжээ 
байгууллага өгүүлж байна. Хуурамч мэдээлэл 
газар авч, үзэн ядах үг хэллэг ялгаварлан 
гадуурхалтыг дэвэргэж байгаад НҮБ-ын 
Хүний Эрхийн Зөвлөлийн Ерөнхийлөгч санаа 
зовниж байгаагаа илэрхийлсэн билээ. Үнэн 
бодит, шинэлэг мэдээлэл амин чухал байгаа 
энэ үед, коронавирусын халдварын тархалтыг 
дагалдаж хуурамч мэдээлэл тараах явдал газар авч байна. Үүнийг 
далимдуулж, зарим улсын засгийн газар хуурамч мэдээлэлтэй 
тэмцэх нэрийдлээр аль ч шүүмжлэлийг нухчин дарахад тохиромжтой 
хязгаарлалтуудыг тогтоож буй нь хэвлэлийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо 
илэрхийлэх эрх чөлөөг хумих далд зорилго агуулж байна. Хуурамч 
мэдээлэл тараасны төлөө эрүүгийн хариуцлагад татах нь зохисгүй 
бөгөөд хуулийг дур зоргоор, урвуулан ашиглахад хүргэж болзошгүйг 
Фрийдом Хаус олон улсын байгууллага санууллаа. Тус байгууллага, 
онц байдал тогтоосон үед чөлөөт хэвлэл нэн чухал үүрэгтэйг онцлоод, 
мэдээллийн чөлөөт урсгалд төр засгийн цензур, бусад төрлийн 
хэтийдсэн хязгаарлалт тогтоох ёсгүй. Үүний оронд, засгийн газрууд 
хуурамч мэдээлэлтэй тов тодорхой, үнэн зөв мэдээллийг цаг тухайд 
нь хүргэх аргаар тэмцэх ёстой хэмээн зөвлөж байна. 

“Хуурамч 
мэдээлэл тараах 
нь түүнтэй 

тэмцэхээс илүү 
хялбар байдаг, 

хуурамч хуудуутай 
бүхэн газар авах 
нь хурдан, харин 
үүний залруулга 

хүнд хүрэх нь ховор 
байдаг.”

Онц байдал нь 
олон нийтийн 
мэдээлэлтэй 
байх эрхийг 
хөсөрдүүлэх 
үндэслэл 
болохгүй.



7

КОВИД-19 ба хэвлэлийн эрх чөлөө

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага тэргүүтэй засгийн газар хоорондын болон олон улсын 
байгууллагууд КОВИД-19 цар тахлын дэгдэлтийн эсрэг засгийн газруудын авч буй хариу 

арга хэмжээ нь хүний эрхийн зөрчилд хүргэж буйд анхаарал хандуулан, хүн төрөлхтөний 
өмнө үүсээд буй энэхүү хямралыг хор хохирол багатай даван 
туулахын тулд аливаа арга хэмжээ авахдаа хүний эрх зөрчихгүй 
байхыг засгийн газруудад удаа дараа сануулсаар байна. Олон улсын 
байгууллагуудын зүгээс дэлхийн эргэн тойронд хэвлэлийн эрх чөлөө, 
мэдээлэлтэй байх үндсэн эрхүүд зөрчигдөж буйд түгшиж байгаагаа 
тал талаас илэрхийлж байна. Тэд засгийн газруудад хандан, үзэл 
бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээлэлтэй байх эрхийг бүрэн 
дүүрэн дэмжин хамгаалж, гагцхүү олон улсын хэм хэмжээний дагуу 
хязгаарлах арга хэмжээ авахыг уриалж байна. Цар тахал газар сайгүй 
нийгмийн эрүүл мэндэд заналхийлэн, засгийн газруудыг онц байдлын 
арга хэмжээ авахад хүргэж байгаа хэдий ч, энэ нь хэвлэл мэдээллийг 
хязгаарлах, суурь эрхүүдийг зөрчихөд хүргэх ёсгүйг тэд удаа дараа 
сануулсаар байна. КОВИД-19 өвчний талаар үнэн бодит мэдээллийг цаг тухайд нь, хүний эрхийн 
зарчимд нийцүүлэн хүргэж байх нь худал хуумгай, төөрөгдүүлсэн мэдээлэлтэй тэмцэхэд чухал 
ач холбогдолтой. Чөлөөт, мэргэжлийн сэтгүүл зүй, мэдээллийн чөлөөт урсгал болон цахим 
технологи нь дэлхий нийтээр коронавирусын цар тахалтай тэмцэхэд чухал үүрэгтэйг ЮНЕСКО 
онцолж байна. 

НҮБ-ын Тусгай агентлагууд, Тусгай илтгэгчид, олон улсын болон бүсийн байгууллагуудын 
зүгээс засгийн газруудыг хэвлэлийн эрх чөлөөг дэмжих, хараат бус байдлыг хангах, 

сэтгүүлчдийн болон хэвлэл мэдээллийн бусад ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хамгаалах, 
КОВИД-19 халдварын дэгдэлттэй тэмцэхдээ илүүц зохицуулалт хийхээс зайлсхийхийг тал бүрээр 
уриалж байна. Тухайлбал, НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссар хүний эрхийг коронавирусын 
тархалтын эсрэг хариу арга хэмжээний анхаарлын төвд байлгахыг уриаллаа. НҮБ-ын хүний 
эрхийн шинжээчид КОВИД-19 тархалтын эсрэг арга хэмжээг хүний эрхийг зөрчихөд урвуулан 
ашиглахгүй, хэтрүүлэхгүй байх, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг тууштай баримтлах 
уриалгыг засгийн газруудад гаргалаа. Хүний эрхийн инжээчдийн зүгээс одоо үүсээд буй энэхүү 
хямралын хор хохирлыг ухамсарлан, олон улсын хуулиар зөвшөөрөгдсөн онц байдлын арга 
хэмжээг хүлээн зөвшөөрч буй хэдий ч, засгийн газрууд коронавирусийн тархалтын эсрэг арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэхдээ зохистой, зайлшгүй, үл ялгаварлах зарчмыг баримталж, нийгмийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах хууль ёсны зорилгод хөтлөгдсөн байх, зөрүүтэй санаа бодлыг нухчин 
дарахад урвуулан ашиглахгүй байхыг сануулж байна. 

Чөлөөт, мэргэжлийн 
сэтгүүл зүй, 

мэдээллийн чөлөөт 
урсгал болон цахим 

технологи нь 
дэлхий нийтээр 

коронавирусын цар 
тахалтай тэмцэхэд 
чухал үүрэгтэй.
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Мөн НҮБ болон Америк Дундын Хүний Эрхийн Комиссийн Үзэл 
бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудлаарх Тусгай илтгэгчид, 

ЕАБХАБ-ын Хэвлэлийн эрх чөлөөний асуудлаарх төлөөлөгчийн зүгээс 
КОВИД-19 цар тахлын дэгдэлтийн улмаас үүсээд буй зөрчилдөөнтэй 
холбогдуулан мэдэгдэл гаргасан билээ. Уг мэдэгдэлд нийгмийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах мэргэжилтнүүд, засгийн газрууд иргэдийн амь 
нас, эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга 

хэмжээг бүрэн ойлгон дэмжиж байгаагаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ засгийн газрууд эрсдэлтэй 
учраад буй хүний амьд явах заяамал эрхийг хамгаалах үүрэгтэйг онцолжээ. Тэд “Хүний эрүүл 
мэнд нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнээс хамаараад зогсохгүй аюул занал, хор уршгийн 
мөн чанарын талаарх үнэн бодит мэдээлэл, өөрийгөө, гэр бүлээ, хүй олноо хамгаалах арга 
хэрэгслээс бас хамаардаг. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд бүхий л төрлийн мэдээлэл, үзэл 
санааг хил хязгаараас үл хамааран, аль ч төрлийн мэдээллийн хэрэгслээр хайх, хүлээн авах, 
хуваалцах эрх хамаарна” гээд засгийн газруудад хандаж хүн амыг коронавирусын учруулах хор 
уршгийн талаарх үнэн бодит мэдээллээр хангах, интернэтийг блоклохгүй, хязгаарлахгүй байх, 
нэн ялангуяа, онц байдлын үед, мэдээллийн хүртээмжтэй байдал амин чухал цагт, интернэтийн 
өргөн хүрээний хязгаарлалт нийгмийн хэв журам, үндэсний аюулгүй 
байдлыг хамгаалах үндэслэл болохгүйг санууллаа. Мэдээлэлтэй 
байх эрхийг хамгаална гэдэг нь сэтгүүлчдийн эрхийг хамгаална 
гэсэн үг. Иймд мэдээлэлтэй байх эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж, сэтгүүлчдийг аливаа төрлийн мэдээлэл авахад саад тотгор 
учруулахгүй байвал зохино. Цар тахлын талаарх хуурамч мэдээлэл 
нь нийгмийн эрүүл мэндэд хор уршиг учруулж, эмх замбараагүй 
байдалд хүргэж болзошгүй тул засгийн газрууд, интернэтийн 
компаниудын хамтаар хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэж, үнэн бодит 
мэдээллээр хангах шаардлагатай. Контентийг хязгаарлах, цагдан 
хянах зэрэг арга хэмжээ нь чухал мэдээллийг хязгаарлахад хүргэдэг 
бөгөөд ийм арга хэмжээ авахдаа зайлшгүй байх, хэм хэмжээндээ 
байх зарчмыг баримтлах шаардлагатай. 

Цар тахалтай холбоотой мэдээлэл түгээсний төлөө эрүүгийн хэрэгт татах аливаа оролдлого 
нь албаны мэдээлэлд итгэх итгэлийг бууруулах, үнэн бодит мэдээлэл хүргэхэд саад 

хийх, мөн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг боомилдог. Мөрдөн тагнах арга хэрэгсэл ихээр 
ашиглах болсон энэ үед хувийн нууцыг хамгаалах, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, сэтгүүл зүйн 
эх сурвалжийг хамгаалах шаардлагатай гэдгийг олон улсын хүний эрхийн шинжээчид засгийн 
газруудад санууллаа.

Цар тахалтай 
холбоотой мэдээлэл 
түгээсний төлөө 

эрүүгийн хэрэгт татах 
аливаа оролдлого нь 

албаны мэдээлэлд итгэх 
итгэлийг бууруулах, 
үнэн бодит мэдээлэл 
хүргэхэд саад хийх, 
мөн үзэл бодлоо 

илэрхийлэх эрх чөлөөг 
боомилдог.
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ЮНЕСКО-ийн зүгээс хэвлэлийн эрх 
чөлөө, сэтгүүлчдийн аюулгүй 

байдал, мэдээлэлтэй байх суурь эрх энэ 
хямралын улмаас хэрхэн зөрчигдөж буйд 
мониторинг хийж байна. Тус байгууллага 
коронавирусын тархалттай холбогдуулан 
саяхан байгуулсан “нөөцийн төв”-
өөрөө дамжуулан туршлага солилцох, 
тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох, хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх, сайн туршлагыг нэмэгдүүлэх, засгийн газруудад зөвлөгөө өгөх, 
техникийн тусламж дэмжлэг үзүүлэх замаар харилцаа холбоо, мэдээлэлтэй холбоотой баримт 
цуглуулж байна. 

Европын Зөвлөлийн Шинжээчдийн хорооноос хэвлэл мэдээллийн орчин, шинэтгэлийн 
талаар гаргасан мэдэгдэлд, нийгмийн эрүүл мэндийн өмнө тулгарсан хямралт үед хараат 

бус хэвлэл мэдээллийн чухал үүргийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатайг сануулаад, олон 
нийтийг мэдээллээр хангах, онц байдлын арга хэмжээнд хараа хяналт тавих, эмх замбараагүй 
байдалд хүргэж болзошгүй хов яриа, хуурамч мэдээллийг няцаахуйц үнэн бодит, баримттай 
мэдээлэлд тулгуурласан мэргэжлийн, ёс зүйт сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаа урьд урьдынхаас 
илүү амин чухал байгааг онцлов. 

Хэвлэлийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжин 
хамгаалагч олон улсын байгууллагуудын зүгээс ч мөн энэ цаг үед 

эдгээр эрх чөлөөний зөрчилд анхаарал хандуулан, мэдээ мэдээлэл хүргэх, 
таниулан сурталчлах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж 
байна. Тухайлбал, Хил хязгааргүй сурвалжлагчид, Цензурын индекс, 
Олон улсын хэвлэлийн институт, Сэтгүүлчдийг хамгаалах хороо зэрэг 
ОУБ-ууд дэлхий даяар хүний амь нас, эрүүл мэндэд заналхийлсэн энэхүү 
гамшгийн үеэр сэтгүүлчдийн эрх хэрхэн зөрчигдөж буйд мониторинг 
хийн, олон нийтэд мэдээлж байна. Мөн Цензурын индекс болон Шударга 
ёсыг сэтгүүлчдэд ОУБ-ууд хамтран хэвлэл мэдээллийн эсрэг халдлага, 
зөрчлийг бүртгэж, сэтгүүлчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд саад 
болохуйц, нийгмийн хэвлэл мэдээллийг хязгаарлахуйц хууль батлан 
танилцуулах, мөрдөгдөж буй хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа 
тохиолдлуудыг бүртгэж байна. 

Цар тахалтай 
холбоотой мэдээлэл 
түгээсний төлөө 
эрүүгийн хэрэгт 
татах аливаа 

оролдлого нь албаны 
мэдээлэлд итгэх 

итгэлийг бууруулах, 
үнэн бодит мэдээлэл 
хүргэхэд саад хийх, 
мөн үзэл бодлоо 
илэрхийлэх эрх 

чөлөөг боомилдог.
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Хэвлэлийн эрх чөлөө эвслийн гүйцэтгэх бүлгэмийн гишүүдээс засгийн газруудад хандаж, чөлөөт 
хэвлэлийг дэмжих, мэдээлэлтэй байх эрхийг хамгаалах, мэдээ мэдээлэл чөлөөтэй солилцох 

боломж олгохыг уриалсан бол Олон улсын хэвлэлийн институтээс цар тахлын үеэр хараат бус 
хэвлэл мэдээллийн өндөр ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч, онцгой арга хэмжээг мэдээлэлд 
цагдан хяналт тогтоох, хэвлэлийн эрх чөлөөг зөрчихөд ашиглахгүй байхыг зөвлөлөө. Олон 
улсын “19 дүгээр зүйл” байгууллага нь онц байдлын үеэрх зарим засгийн газруудын хэтийдсэн 
хязгаарлалтуудад м о н и т о р и н г 
хийж, тэдэнд к о р о н а в и р у с ы н 
эсрэг тэмцэхдээ хүний эрхийг, тэр 
дундаа үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх 
чөлөөг зөрчихгүй байхыг уриалав. 
Хүний эрхийн манаач ОУБ нь 
үл ялгаварлан гадуурхах, ил тод байдал, хүний нэр төрийг хамгаалах зэрэг хүний эрхийн 
зарчмуудыг хүндэтгэн сахих нь илүүц арга хэмжээнээс үүдэх хор уршигийг хязгаарлахад тустай 
хэмээн сануулж байна. Тэгвэл Эмнести Интернэшнл ОУБ нь засгийн газрууд хуурамч мэдээлэл 
тарахаас урьдчилан сэргийлэх, иргэддээ нарийн нямбай удирдамж, зааврыг цаг тухайд нь 
өгч байх үүрэгтэй хэдий ч үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хязгаарлахдаа олон улсын хэм 
хэмжээг мөрдөх шаардлагатай хэмээн мэдэгдлээ.

Хил хязгааргүй сурвалжлагчид ОУБ-аас НҮБ-ын Тусгай илтгэгчдэд 
хандан, коронавируст халдварын тархалттай холбоотойгоор 

мэдэх эрхэнд халдаж, ингэснээр өөрийн болон бусад орны иргэдийн 
амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулж байгаа засгийн газруудыг 
албан ёсоор буруушаахыг уриалав. “Коронавирусын цар тахал 
нь хэвлэлийн эрх чөлөө, мэдээлэлтэй байх эрхийн зарчмуудыг 
хүндэтгэн сахихыг шаардаж байна. Мэдээлэлтэй байх эрхийг 
зөрчсөнөөр хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул занал учирдаг. 
Тиймээс бид НҮБ-ын харъяа байгууллагуудыг энэхүү эрхийг зөрчиж 
буй улс орнуудыг олон нийтэд зарлахыг уриалж байна” гэжээ. Тус 
байгууллага нь коронавирусын халдварын дэгдэлтийн уршгаар 
хэвлэлийн эрх чөлөө, мэдээлэл авах эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг 
баримтжуулах, цар тахлын үеийн сэтгүүл зүйг хэрхэн хамгаалах 
талаар зөвлөгөө өгөх зорилгоор “Мөрдөгч-19” хэмээх шинэ онлайн 
хэрэглүүр нэвтрүүлээд байна. 

Коронавирусын цар 
тахал нь хэвлэлийн 

эрх чөлөө, мэдээлэлтэй 
байх эрхийн зарчмуудыг 

хүндэтгэн сахихыг 
шаардаж байна. 

Мэдээлэлтэй байх 
эрхийг зөрчсөнөөр 

хүний амь нас, эрүүл 
мэндэд аюул занал 

учирдаг.
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Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжин хамгаалагч IFEX олон улсын сүлжээ байгууллага 
өөрийн 60 орны 100 гаруй гишүүн байгууллагуудтай нягт холбоотой байж, тэдний өмнө 

тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар санал солилцож байна. IFEX-ийн гишүүдийн зүгээс 
бие биедээ, “Анхаарлаа бүү сулруул” гэсэн зөвлөгөө өгч байна. IFEX нь онцгой цаг үед хүний 
амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн онцгой арга хэмжээ авах нь тэргүүн зэргийн ач 
холбогдолтой боловч үүний улмаас ирээдүйд шинэ эрх зүйт ёс тогтоохгүйн төлөө хариуцлагаа 
сулруулж болохгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. 

КОВИД-19 цар тахлын үеэр нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээ 
нь хямралыг даван туулахад хууль ёсны байх, зайлшгүй байх, хэм хэмжээндээ 

байх, цаг хугацааны нарийн хязгаарлалттай байх, байнгын хараа хяналт дор 
явагдах нь олон улсын хэм хэмжээнд нийцнэ. Онц байдал тогтоосон үед коронавирусын 
улмаас үүсэх хор хохирлын талаар үнэн бодит мэдээллээр цаг алдалгүй, түргэн шуурхай 
хангаж, интернэтийг хязгаарлахгүй, саатуулахгүй байх, мөрдөн тагнах технологийн 
хэрэглээг хэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай байна. Мөн хуулинд хэтийдсэн хязгаарлалтын 
заалт тусгахаас илүүтэйгээр мэдээлэлтэй байх эрхийг хангаж, үнэн бодит, цаг үеийн 
мэдээ, мэдээлэл хүргэх замаар хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх нь илүү үр дүнтэй. 

Эмхэтгэн боловсруулсан: Т.Аюушжав, Глоб Интернэшнл Төв
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navirus-Covid19

Actions to Support Media, Enhance Access to Information, and Leverage Digital Technologies in the 
Fight Against the Pandemic, https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/
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