ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ТОО БАРИМТ
2015
Эмнести Интернэшнл 2015 îíä
дэлхийн 160 орон, газар нутаг дахь
хүний эрхийн нөхцөл байдлыг
судалæ, áàðèìòæóóëлаа. Зарим
óëñàä дэвшил гарсан бол олон хүн,
нийгмийн бүлгүүд хүний эрхийн
ноцтой зөрчилд өртсөн байна.

113
Наад зах нь 113 улс оронд үзэл бодлоо
илэрхийлэх болон хэвлэлийн эрх чөлөөг дур
зоргоороо хязгаарласан байна.

30+
30 гаруй улс дүрвэгсдийг аюул нүүрлэж буй
óëñ орон руу хууль бусаар хүчээр буцаажээ.

160

60M
Дэлхий даяар 60 гаруй ñàÿ хүн гэр орноо
орхин ä¿ðâýæýý.1 Тэднээс олон хүн õýäýí
жилийн турш øèëæèí нүүсээр байна.

36

Наад зах нь 36 улс оронд зэвсэгт бүлэглэлүүд
хүний эрхийн зөрчил үйлдñýí áàéíà.

61

156
Хамгийн багадаа 156 хүний эрхийг хамгаалагчид
хорих газарт нас барж, àìü íàñàà алдсан байна.2

61 гаруй улс эрх, эрх чөлөөгөө эдэлсэн үзэл
санааны хоригдлыг торны цаана түгжив.

122
122 улсàд хүмүүсийг эрүүдэн шүүж, зүй бус
харьцжээ.

20

19

Хамгийн багадаа 19 улс дайны гэмт хэрэг буюу
“дайны хууль”-иар хүний эрхийг зөрчсөн байна.

45%
55%

Хамгийн багадаа 20 улс буюу 2015 онд äºðâºí
улс ижил хүйстний гэрлэлт, бусад харилцааг
хүлээн зөвшөөрсөн хууль, тогтоомж баталжээ.

Улс орнуудын 55% нь шударга бус шүүх
ажиллагаа явуулжээ. Øударга бус ø¿¿õ íü
ÿëëàãäàã÷, гэмт хэргийн хохирогч ýñâýë олон
нийтýä øóäàðãà ёсыг авчирдаггүй.

Ýìíåñòè Èíòåðíýøíë íü õ¿íèé ýðõèéí çºð÷ëèéã òºãñãºë
áîëãîõûí òºëºº êàìïàíèò àæèë ºðí¿¿ëäýã 150 ãàðóé îðíû 7
ñàÿ ãàðóé ãèø¿¿ä, äýìæèã÷èä, õ¿íèé ýðõèéí õàìãààëàã÷äûã
ýãíýýíäýý íýãòãýñýí äýëõèéí õºäºëãººí þì.

Энэ баримт нь á¿õ óëñûã õàìðààã¿é
бөгөөд Эмнести Интернэшнлээс
2015 онä тодорхой хүний
эрхийн асуудлаар найдвартай
эх сурвалжаас хүлээн авсан
буюу баримтжуулсан 160 орныг
áàãòààсан.

Áèäíèé õ¿ñýë Õ¿íèé Ýðõèéí Ò¿ãýýìýë Òóíõàãëàë áîëîí áóñàä
îëîí óëñûí æèøèã õýìæýýíä çààñàí õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëººã õ¿í
á¿ðò àäèë òýãø ýäë¿¿ëýõýä îðøèíî.
Áèä àëèâàà çàñãèéí ãàçàð, óëñ òºðèéí ¿çýë áîäîë, ýäèéí çàñàã
áîëîí øàøíû ¿çëýýñ àíãèä áàéæ, èõýíõäýý ãèø¿¿ä, îëîí
íèéòèéí õàíäèâààð ñàíõ¿¿æäýã.
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