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About the New Tactis in Human Rights Project
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ШИНЭ ТАКТИК ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Хүний Эрхийн Шинэ Тактик Төслийг олон улсын байгууллагууд, хүний эрхийн
ажилтнуудаас бүрдсэн холимог бүлэг удирдан чиглүүлж, Эрүү Шүүлтийн
Хохирогчдод Туслах Төвөөс үйл ажиллагааг нь зохицуулдаг бөгөөд олон улсын
хүний эрхийн хүрээнд гарч байгаа тактикийн шинэ санаачилга, стратеги
төлөвлөлтийг түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр ажилладаг. Ингэхдээ бүтээлч
санаануудыг хуваалцах, тактикийн шинэ санаачилгыг дэмжих арга хэрэгсэл,
сүлжээнүүдийг хөгжүүлэх замаар дэлхий дахинаа хүний эрхийн ажилтнууд,
байгууллагуудын үр ашигтай ажиллагааг дээшлүүлэхийг зорьж ажилладаг юм.
Энэхүү гарын авлага бол хүний эрхийн ажил дахь тактикийн өргөн боломж
бололцоонуудыг нээн үзүүлэхийн тулд Хүний Эрхийн Шинэ Тактик Төслөөс
эмхлэн

гаргасан

олон

номуудын

нэг

юм.

Шинэ

Тактик
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www.newtactics.org цахим хуудаснаа судалж, танилцаж болох тактикийн
мэдээллийн сан, хүмүүс хоорондоо сүлжээ тогтоон үзэл бодлоо солилцож болох
хэлэлцүүлгүүд бий.
Тактикийн тэмдэглэл нь тактик хэрхэн хэрэгжсэн, ямар бэрхшээл тулгарч
байсан тухай дэлгэрэнгүй өгүүлсэн хүмүүсийн туршлага, болсон явдлын
талаархи нарийн нягт судалгаанууд юм.
Дэлхийн бүх бүс нутагт зохион байгуулагддаг Бүс нутгуудийн Сургалт,
Хэлэлцүүлгүүдээр шинэлэг тактик хэрэглэж буй хүмүүс цуглан, бие биедээ зааж
эзэмшүүлдэг.

Оролцогчид

хамтдаа

шаргуу

хөдөлмөрлөж,

хэрэгжүүлэх

боломжтой тактикуудын талаарх олон шинэ санаа гаргаж, бусдыг сургах шинэ
чадвар, итгэл болон хүний эрхийн янз бүрийн талбарт ажилладаг шинэ хамт
олон, сүлжээтэй болон буцдаг билээ.
About the Center for Victims of Torture
ЭРҮҮ ШҮҮЛТИЙН ХОХИРОГЧДОД ТУСЛАХ ТӨВИЙН ТУХАЙ

Эрүү Шүүлтийн Хохирогчдод Туслах Төв (CVT) нь эрүү шүүлтийн улмаас хувь
хүн, түүний гэр бүл, хамт олонд учирсан гэмтэл, шархыг эдгээх, даян дэлхийд
эрүү шүүлтийг зогсоохын төлөө ажилладаг байгууллага.
1985 онд байгуулагдахдаа CVT нь АНУ-д энэ төрлийн байгууллагуудын анхных
нь, дэлхийн хэмжээнд гурав дахь нь байлаа. Өнөөдөр CVT эрүү шүүлтэд
өртөгсдөд цогц эмчилгээний загвар байдлаар сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх,
эмнэлгийн туслалцаа, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх, түүнчлэн эрүү шүүлт ба
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дайны гэмт хэргийн хохирогсодтой ажиллах сурган хүмүүжүүлэгч, эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд, эрүү шүүлтийн нөлөө ба үр дүнтэй эмчилгээний талаар
судалгаа хийх, эрүү шүүлтийг эцэслэн зогсоох талаар орон нутаг, улс орон,
олон улсын хэмжээнд лобби хийх зэргээр ажилладаг.
Шинэ тактикуудыг бий болгогч, хүний эрхийг хамгаалахын төлөө иргэний
манлайллыг сэргээн босгох ер бусын үүргийг гүйцэтгэдэг эмчилгээний төвийн
хувьд CVT өөрийн хуримтлуулсан туршлагаараа Шинэ Тактик Төслийг
төрүүлсэн билээ.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.cvt.org. вэб хуудаснаас үзнэ үү.
The Center for Victims of Torture
717 East River Road
Minneapolis, MN 55455
612 436 4800
cvt@cvt.org
www.cvt.org
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Key terms
Гол нэр томъёонууд
Энэ номонд орсон нэр томъёонуудаас зарим чухал гэсэн хэсгийг энд дурдаж
байна. Эдгээр үгс нь бусад сэдвүүдэд өөр олон зүйлийг илэрхийлэхэд
хэрэглэгддэг хэдий ч бид өөрсдийн зорилгын үүднээс хэрхэн тодорхойлсноо
толилуулъя.
Зорилго- Үр дүнд хүрэхэд чиглэсэн эрмэлзэл ба санаа
Стратеги- Зорилгод хүргэх гол алхмууд болон арга замуудын дүр зураг.
Taктик- Стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хийгдэх тусгай үйл ажиллагаа.
Тактик нь стратегийг хэрэгжүүлэх механизмын гол хөшүүрэг юм. Юуг хийх нь
чухал вэ гэдэг нь стратегээр тодорхойлогддог бол тактикууд нь өөрчлөлт хийх
арга ухаан нь болдог. Стратегиуд нь “юуг” гэдгийг, харин тактикууд нь “яаж”
гүйцэтгэх тухайд анхаардаг гэсэн үг.
Зорилтот бүлэг- Tактикаар нөлөө үзүүлэхийг зорьж буй хүн, газар орон, юмс.
Идэвхтэй холбоотон-Тухайн үйл хэргийг идэвхтэй, ил тод дэмжиж, оролцож
буй хүн ба байгууллага.
Идэвхгүй холбоотон-Тухайн үйл хэрэгт ахиц гаргахад хараахан оролцоогүй ч,
зорилгыг нь дэмжиж буй хүн ба байгууллага.
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