
 
   

 

Тогтвортой хөгжлийн асуудлаарх Зүүн Хойд Азийн олон талт чуулга уулзалтыг угтсан  

Иргэний нийгмийн байгууллагуудын цахим хэлэлцүүлэг 

Үзэл баримтлал 

КОВИД-19 цар тахлаас тогтвортой, тэсвэртэй сэргэх нь: Үйл хэргийн арван жил(Decade 

of Action) болон Тогтвортой хөгжилд хүргэх ойлголтын хүрээнд 2030 хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх хүртээмжтэй, үр дүнтэй арга замыг бий болгох нь  

(ТХЗ 1,2,3,8,10,12,13,16 ба 17) 

Ерөнхий мэдээлэл:  

 

ТХЗ-ын асуудлаарх Зүүн хойд Азийн олон талт чуулга уулзалт (цаашид ЗХА-ын ТХЗ-ын чуулга уулзалт гэх) нь 

Тогтвортой хөгжлийн улс төрийн дээд түвшний чуулга уулзалт 2021 (ТХУТДТЧУ-2021)-ийн хүрээнд зохион 

байгуулагдах бүсийн хэлэлцүүлгүүдийн нэг болох ТХЗ-ын асуудлаарх Ази Номхон далайн орнуудын 8 

дугаар чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын нэг хэсэг бөгөөд ТХЗ-ын хэрэгжилтийн талаарх Зүүн хойд азийн 

орнуудад үзэл бодол,  байр сууриа хэлэлцэх чухал завшаан юм.  

ЗХА-ын ТХЗ-ын чуулга уулзалт “КОВИД-19 цар тахлаас эргэлт буцалтгүй, тогтвортой сэргээх, эдийн засаг, 

нийгэм-соёл болон байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг дэмжих: Тогтвортой хөгжилд хүргэх 10 жилийн 

хөтөлбөрийн хүрээнд Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүртээмжтэй, үр дүнтэй 

замналыг тогтоох нь”  хэмээх ТХУТДТЧУ 2021-ын үндсэн сэдэв болон гүнзгийрүүлэн хэлэлцэх зорилгууд 

(ТХЗ 1,2,3,8,10,12,13,16 ба 17)-ын хүрээнд КОВИД-19 цар тахлын үеэр ТХЗ-ын ахиц дэвшлийг хурдасгах 

түншлэлийн практик жишээг ярилцан, туршлагаа хуваалцахад голчлон анхаарна.  

ЗХА-ын ТХЗ-ын чуулга уулзалтыг угтаж, уг чуулга уулзалтаас өмнө ТХУТДТЧУ 2021-ын хөтөлбөрийн талаарх 

өөрсдийн дуу хоолой болон түүхээ хуваалцах орон зайг ЗХА-ын Иргэний нийгмийн байгууллагуудад 

олгохын тулд урьдчилсан хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, дэд бүс болон бүс нутгийн түвшний НҮБ-уудад 

хүргэх ИН-ийн нэгдсэн байр суурийг бэлтгэхийг зорьж байна.  

Зорилго: 

1. 11 сарын 3-4-ны өдрүүдэд цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах ЗХА-ын ТХЗ-ын чуулга уулзалт, 

2021 оны 3 сард зохион байгуулагдах ТХЗ-ын Ази Номхон далайн орнуудын чуулга уулзалт 

(APFSD2021), ТХЗ-ын Ази Номхон далайн орнуудын түмний чуулга уулзалт (APPFSD2021)-уудад 

зориулсан ЗХА-ын ИНБ-уудын байр суурийн баримт бичгийг боловсруулах; 

2. Эдийн засаг, Нийгэм, Хүрээлэн буй орчин болон засаглал гэсэн сэдэвчилсэн чиглэлүүдийн хүрээнд 

ИН-ийнхэнд тулгарч буй асуудал, туршлагуудыг хуваалцах; 

3. ЗХА-ийн бүс дэх ТХЗ-ын хэрэгжилтийг сайжруулах, ялангуяа хэрэгжихгүй байгаа буюу ухралттай 

байгаа зорилгууд болох ТХЗ 5, 10 болон 17 –р зорилгуудад анхаарах тухай зөвлөмжүүдийг Засгийн 

газрууд болон бусад талуудад хүргэх.  

Арга хэмжээ 

● Огноо болон цаг: Сөүл/Токиогийн цагаар 15:30-18:00 хооронд, 10 сарын 20-нд 

● Хэлбэр: Zoom хэрэгслийг ашиглана (Бүртгүүлсэн оролцогчдод нэвтрэх холбоос түгээгдэнэ) 

● Зохион байгуулагч: Ази Номхон далайн бүсийн ИНБ-ын оролцооны механизмын ЗХА-ийн бүсийн  



 
   

 

бүлэг (APRCEM ENEA sub-region group) 

Хөтөлбөр 

1. Тогтвортой болон хүртээмжтэй эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжих нь: ТХЗ 2, 8, 10 + (ТХ3 5, 16, 17-
г огтлолцуулан)  

‘хүнсний үйлдвэрлэл болон хэрэглээний систем’, ‘ажил ба хөдөлмөр эрхлэлт’, ‘бизнес ба аж үйлдвэр’, 
‘орлогын ялгаа’ зэрэг асуудлаар жендэр, институци болон хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийн хүрээнд ярилцахад 
чиглэнэ. 

2. Хүмүүсийг хамгаалж, тэгш бус байдлыг бууруулах нь: SDG 1, 3, 10 + SDG 4, 11 + (ТХ3 5, 16, 17-г 
огтлолцуулан)  

‘Эмзэг бүлгийн хүмүүсийн халамж’, ‘бүх нийтийн эрүүл мэндийн тусламж’, ‘нийгмийн үзэн ядалт ба 
ялгаварлан гадуурхалт’, ‘боловсролын чанар ба ялгаа', 'нийтийн эзэмшлийн талбай болон ухаалаг хотоос 
хамааран хотын иргэдэд тулгарч буй нийгмийн эрсдэл болон түүнийг давах чадвар’-ыг  жендэр, институци 
болон хэрэгжүүлэх арга замыг хамруулан ярилцахад чиглэнэ. 

3. Ногоон эдийн засгийн хөгжлөөр дамжуулан хүрээлэн буй орчны ачааллыг бууруулах нь: ТХЗ 
12, 13 + (ТХ3 5, 16, 17-г огтлолцуулан) 

‘Агаарын бохирдол’, ‘хог хаягдлын менежмент’ дэх хүрээлэн буй орчны нөлөөг жендэр, институци болон 
хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийн хүрээнд ярилцахад чиглэнэ. 

4. КОВИД-19 цар тахлаас тогтвортой, эргэлт буцалтгүй сэргэхийн тулд олон талт оролцооны 
засаглалыг бэхжүүлэх нь: ТХЗ 5, 16, 17  

Үндэсний болон дэд бүсүүдийн түвшин дэх ТХЗ-ын мөрөөр авах арга хэмжээ болон үнэлгээний 
хариуцлагатай системийн талаар ярилцаад чиглэнэ.  

Хэлэлцүүлэгт  үзүүлэх танилцуулгын удирдамж 

Сэдэвчилсэн хэсгүүдийн танилцуулга болон хэлэлцүүлэгт суурилан байр суурийн баримт бичгийн төсөл 
боловсруулагдана. Бүх танилцуулгууд нь дараах санаануудыг тайлбартаа тусгасан байх шаардлагатай. Үүнд: 

▪ КОВИД19-ын үеэр болон дараа нь юу болсон бэ? (дата болон кейсүүд ашиглах) 

▪ Бэрхшээл болон Хязгаарлалтууд( хүний эрхийн өнцгөөс систем/тогтолцооны саад тотгоруудыг 
авч үзэх) 

▪ НҮБ-ын систем, Засгийн газар, академикүүд, ИНБ-ууд болон хувийн хэвшлийнхэнд санал 
болгох Шийдэл ба/эсвэл Зөвлөмж  

Хэлэлцүүлэг 

Нээлт 

① ЗХА-ын ТХЗ-ын чуулга уулзалт болон Ази Номхон далайн бүсийн ИНБ-ын оролцооны механизм(АНБИНБОМ)ын 
ЗХА-ийн бүсийн бүлэг (APRCEM ENEA sub-region group), ② ИНБ-ын хэлэлцүүлгийн зорилго, хөтөлбөрийг танилцуулах 

/Денийс ЁООН, АНБИНБОМ-ын ЗХА-ийн бүсийн бүлгийг хариуцсан төлөөлөгч/ 

Тогтвортой болон хүртээмжтэй эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжих нь: 

⮚ Чиглүүлэгч: СҮХГЭРЭЛ Дүгэрсүрэн, Оюу Толгой Хяналт ТББ, Монгол улс 

⮚ Үндсэн илтгэгч(10мин.): СЮЗАНА Сумхүү,Үндэсний Хөгжлийн Газрын Хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн газар, Монгол улс / ажил ба хөдөлмөр эрхлэлт, эмзэг бүлгийн хүмүүсийн 
халамж’, ‘боловсролын чанар ба ялгаа’-д чиглэнэ.  

⮚ Зочин илтгэгч(хүн тус бүр 5 мин): Монголын танилцуулгад дурьдагдаагүй бусад асуудлуудыг 
улс орны асуудал, кейс ашиглан нэмнэ.  
▪ Норико Шибата, Дэлхийн Зөн Япон, Япон улс 
▪ ЖАНГ Чуанхон Хятдын Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуулийн профессор, Хятад улс  

⮚ Нээлттэй хэлэлцүүлэг(10мин) 



 
   

 

Хүмүүсийг хамгаалж, тэгш бус байдлыг бууруулах нь 

⮚ Чиглүүлэгч: ЛИАН Ваншү, Хятад улс 

⮚ Үндсэн илтгэгч(10мин): ФЕН Юан Тэгш байдал ТББ-ын үүсгэн байгуулагч, жендэрийн эрх тэгш 

байдал болон жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлуудаар ажилладаг, Хятад улс 

⮚ Зочин илтгэгчs(хүн тус бүр 5 мин): Хятдын танилцуулгад дурьдагдаагүй бусад асуудлуудыг улс 

орны асуудал, кейс ашиглан нэмнэ. 

▪ Жевон Биёон, Хөгжлийн бэрхшээлээр ялгаварлан гадуурхахын эсрэг Эв санааны нэгдэл, 

Өмнөд Солонгос улс 

▪ Харуна Курайши, JYPS, Япон улс-Нийгмийн гадуурхал 

⮚ Нээлттэй хэлэлцүүлэг(10мин) 

 

Ногоон эдийн засгийн хөгжлөөр дамжуулан хүрээлэн буй орчны ачааллыг бууруулах нь 

⮚ Чиглүүлэгч: Хануй ЛИ, Гадаад дахь хөгжлийн хамтын ажиллагааны Солонгос ТББ-уудын 

зөвлөл 

⮚ Үндсэн илтгэгч(10мин): Чүүни КИМ, Солонгосын Хүрээлэн буй орчны хөдөлгөөний 

холбоо(KFEM), Солонгос улс –КОВИД-19 цар тахлын дараа үүсч буй хуванцар хог хягдол ба 

асуудлууд 

⮚ Зочин илтгэгчs(хүн тус бүр 5 мин): Солонгосын танилцуулгад дурьдагдаагүй бусад асуудлуудыг 

улс орны асуудал, кейс ашиглан нэмнэ 

▪ БАЙ Пнвэн, Greenovatoin Hub, Хятад улс 

▪ ЭРДЭНЭ Батзориг, Монгол Байгаль орчны иргэний зөвлөл, Монгол улс 

⮚ Нээлттэй хэлэлцүүлэг(10мин) 

 

Дижитал ялгааг арилгаж КОВИД-19 цар тахлаас тогтвортой, тэсвэртэйгээр сэргэхийн 

тулд олон талт оролцооны засаглалыг бэхжүүлэх нь 

⮚ Чиглүүлэгч: Аои Хориучи, JANIC, Япон улс 

⮚ Үндсэн илтгэгч(10min.): Масаки Инаба, ТХЗ-ын Япон / Африк Японы форум, Япон улс – 

технологи, дижитал ялгаа 

⮚ Зочин илтгэгчs(хүн тус бүр 5 мин) Японы танилцуулгад дурьдагдаагүй бусад асуудлуудыг улс 

орны асуудал, кейс ашиглан нэмнэ 

▪ Хочул ЖУН, Эдийн засгийн шударга ёсны төлөөх Иргэдийн Эвсэл (CCEJ), Солонгос улс: 

Дижитал татвар 

▪ УРАНЦООЖ Гомбосүрэн, Хүний эрх хөгжил төв, Монгол улс: Олон талт оролцоо  

⮚ Нээлттэй хэлэлцүүлэг(10мин) 

 

 

 


