
 
 
 
 

	

НҮБ-ын	Ерөнхий	 нарийн	 бичгийн	 дарга	Антониу	Гутэрреш	Дижитал	хамтын	 ажиллагааны	
талаарх	Өндөр	түвшний	хэлэлцүүлгийг	дижитал	технологийн	 авчрах	 хөгжил	 дэвшлийг	 нийт	
хүн	 амын	 амьжиргаанд	эрсдэлийн	тооцоололттойгоор	хэрхэн	 ашиглах	 талаар	 оролцогч	
талуудын	харилцааг	бэхжүүлэх	зорилгоор	санаачилсан	юм. 
“Дижитал	хамтын	ажиллагаа”	гэдэг	нь	засгийн	газар,	хувийн	хэвшил,	иргэний	нийгэм,	олон	
улсын	 байгууллага	 болон	 технологийн,	 шинжлэх	 ухааны	 салбарууд	
хэрхэн	дижитал	технологийн	ашиг	 шимийг	 нэмэгдүүлэх,	эрсдэлийг	бууруулах	 зорилгоор	
энэхүү	шинэчлэлийн	 нийгэм,	 эдийн	 засаг,	 хууль	 эрх	 зүйн	 болон	 ёс	 суртахууны	 нөлөөг	 авч	
үзэж	буй	явдал	юм. 
Энэхүү	судалгаанд	оролцсон	мэргэжилтнүүд	төрөл	бүрийн	бүс	нутаг,	хүн	ам,		эдийн	засгийн	
болон	 шинжлэх	 ухааны	 салбаруудад	 шинжилгээ	 хийсэн.	 Судалгаа	 хийсний	 үр	
дүнд	дижитал	хамтын	 ажиллагааг	 нэмэгдүүлэх	 шаардлагатай	 гэж	 үзсэн	 бөгөөд	 уншигч	 та	
бүгдийн	Дижитал	хараат	бус	байдлын	тунхагтай	танилцаж,	нэгдээрэй	гэж	уриалж	байна. 

 

	
Дижитал	хараат	бус	
байдлын	тунхаг		
Хүн	төрөлхтөн	дөнгөж	дижитал	технологийн	эхэнд	
ирж	 байна.	 Дижитал	 технологийн	 оргил	 таашгүй	
бөгөөд	бидэнд	ирэх	амлалтууд	ч	мөн	тодорхойгүй	
юм	 .	 Гэвч	 бидний	 байр	 сууриа	 алдах	 магадлал	
бодит	 байна.	 Засгийн	 газруудын	 аюултай	 үйл	
ажиллагаа,	хувийн	хэвшлийн	учруулж	буй	хохирол,		
инноваци,	 худалдааг	 удаашруулж	 буй	 хууль	
тогтолцоо	 бүгд	 хүний	 хөгжилд	 	 сөргөөр	 нөлөөлж	
байна.	
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Бид	 эрчимтэй	 нэмэгдэж	 буй	 технологийн	
дэвшлээс	 үүссэн	 боломж	 бас	эрсдэлийг	хэрхэн	
зохицуулж	байгаагаас	бидний	болон	бидний	хойч	
үеийн	ирээдүй	шалтгаална.	
	
Бид	 улс	 орнуудын	 зорилго	 болон	 тооцоолох	
эрсдэлүүд	нэгдмэл	 мөн	 хоорондоо	 хамааралтай	
гэж	 дүгнэж	 байгаагийн	 үндэс	
дээр	дижитал	хөгжлийг	аль	 нэг	 хүн,	 институц,	
компани	эсвэл	засгийн	газар	дан	ганцаар	удирдах	
ёсгүй	гэж	үзэж		байна.	Цаашлаад	хамтын	дижилтал	
хөгжил	дэвшлийг	 бий	 болгохын	 тулд	 өнөөгийн	
зөрчил,	 үл	ойлголцолыг	шийдвэрлэх	
шаардлагатай.	
 

 
 

 
Бид	ийнхүү	дижитал	технологиор	дамжуулан	эдийн	
засгийн	өсөлт,	нийгмийн	тэгш	боломж,	энх	тайван,	
аюулгүй	байдал,	байгаль	орчны	хамгаалалт,	хүний	
эрх,	эрх	чөлөө	болон		хэрэгцээ	шаардлагыг	хангах,	
тэгш	бус	байдлыг	бууруулах	зорилгоор	хамтын	үнэт	
зүйлс,	хамтын	ажиллагааг	бэхжүүлэх	болно	гэж	
тунхаглаж	байна.	

 
 

Судалгааны	үр	дүн	
Хүртээмжтэй	дижитал	технологийн	бий	болгох	
Дижитал	технологи	нь	Тогтвортой	хөгжлийн	зорилгуудын	хэрэгжилтэд	томоохон	хувь	нэмэр	
оруулж	 чадна.	 Үүнийг	 хэрэгжүүлэхийн	 тулд	 эдийн	 засаг,	 нийгмийн	 тэгш	 байдлыг	 хангах	
бодлогыг	баталж,	 эмзэг	бүлгүүдийн	оролцоог	нэмэгдүүлж,	 хүний	нөөц,	дэд	бүтцэд	 хөрөнгө	
оруулалт	 хийж,	 технологийн	 улмаас	 ажлын	 тогтвортой	 байдал	 алдагдаж	 буй	 ажилчдад	
туслалцаа	 үзүүлэх	 хэрэгтэй.	 Боловсролын	 салбарт	 ч	 мөн	дижитал	технологийг	
нэвтрүүлж,	ТХЗ-уудын	талаарх	 тоо	мэдээлэл,	дижитал	нөөцийг	 нэмэгдүүлэх	шинэлэг	 хамтын	
талбаруудыг	бий	болгох	шаардлагатай	байна.		
	
Хүний	эрхийг	хамгаалах,	дижитал	салбарын	аюулгүй	байдлыг	хадгалах			
Хүн	төрөлхтний	түгээмэл	 эрх	 цахим	 ертөнцөд	 ч	 хамааралтай.	 Хүний	 эрхийн	
заалтууд	дижитал	технологийн	 салбарт	 хэрхэн	 хангагдаж	 байгаа	 талаар	 яаралтай	 дүгнэлт	
хийж,	 засгийн	 газар,	 хувийн	 хэвшил,	 иргэний	 нийгэм	 хоорондын	 хамтын	 ажиллагааг	
бэхжүүлэх	 шийдэл	 олох	 хэрэгтэй.Бие	 даасан	 хиймэл	 ухаант	 төхөөрөмжүүдийн	 хэрэглээнд	
хариуцлага	нэмэгдүүлж,	тэдгээрийн	үйл	ажиллагааг	зохицуулах	нь	зүй.	Дижитал	салбар	дахь	
итгэл	үнэмшлийг	нэмэгдүүлж,	энэ	салбарын	тогтвортой,	аюулгүй	байдлыг	хадгалахад	хамтын	
ажиллагаа	хамгийн	том	үүрэгтэй	юм.		
	
Дэлхийн	түвшний		дижитал	технологийн	талбарыг	шинээр	бий	болгох			
Дижиттал	 	 харилцан	 хамааралт		 	 хүрэхийн	 	 тулд	 дэлхийн	 	 түвшний	 	 дижитал	 	 хамтын		
ажиллагааны	 	 механизмуудыг		 	 бэхжүүлэх		 	 хэрэгтэй.	 Тайлангийн	 	 судлаачид		 	 дэлхийн		
дижитал		 	 хамтын		 	ажиллагааг	 	сайжруулах		 	3	 	шийдэл	 	 	 	болон		 	 тэдгээрийг		 	 хэрэгжүүлэх			
арга		 	 зам,	 зарчмыг	 	 	 	 тодорхойлсон.	 	 Дижитал	 	 хамтын		 	 ажиллагааг	 	 бэхжүүлэхэд		 	 НҮБ		
онцгой		үүрэгтэй	
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Дижитал	хамтын	ажиллагааны	талаарх	
Өндөр	түвшний	хэлэлцүүлэг	

 



 
 

2	
Хэрэглэгчид, 

институцийн чадавхыг 
нэмэгдүүлэх	

3	
Хүний	эрх,	эрх	чөлөөг	хамгаалах	

• НҮБ-ын	Ерөнхий	нарийн	бичгийн	дарга	дижитал	
технологи	хэрхэн	хүний	эрхийг	хангаж	байгаа	талаар	
дэлхийн	түвшний	судалгаа	хийх	шаардлагатай	 

• Сошиал	медиа	түншүүд	хүний	эрхийг	
хамгаалахын	тулд	бусад	байгуулагуудтай	
хамтран	ажиллах	хэрэгтэй. 

• Хиймэл ухаан ашигладаг 
төхөөрөмжийн	ашиглалтад	
хариуцлага	нэмэгдүүлэх	хэрэгтэй	 
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Дижитал	салбар	дэх	итгэл	үнэмшил,	тогтвортой,		
аюулгүй	байдлыг	хадгалах

• Дэлхийн	түвшний	,	бүс	нутгийн	дижитал	
тусламжийн	үйлчилгээг	нэвтрүүлж,	засгийн	
газар,	иргэний	нийгэм,	хувийн	хэвшлийн	
дижитал	технологи	ашишлах	чадавхыг	
нэмэгдүүлэх	

• 

Дижитал	салбарын	аюулгүй	байдал,	итгэл	үнэмшлийг	
нэмэгдүүлэх	зорилгоор	Дэлхийн	түвшний	зөвшилцөл	

хэрэгжүүлж,	технологийг	хариуцлагатай	ашиглах	
дүрмийн	хэрэгжилтийн	хяна.	

 

																	1	
Хүртээмжтэй	дижитал	
Эдийн	засаг,	нийгмийг	
бий	бологох	

• 2030	он	гэхэд	хүн	бүр	дижитал	сүлжээ,	дижитал	
системээр	хангагдсан	санхүү	болон	эрүүл	мэндийн	
үйлчилгээг	авах	нөхцөлийг	бүрдүүлэх	
• Нийгмийн	мэдлэг,	ТХЗ-уудын	талаарх	тоон	
мэдээллийг	хуваалцах	олон	нийтийн	
платформ	бий	болгох	.	
• Дижитал	хүртээмжтэй	байдлыг	
эмэгтэйчүүд	болон	бусад	эмзэг										
бүлгүүдэд		нэмэгдүүлэх	бодлого	
боловсруулах,	хэрэгжилтийг	хэмжих	
тоон	үзүүлэлт	бий	болгох	
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Дэлхийн	Дижитал	хамтын	
ажиллагааг	бэхжүүлэх		

• НҮБ-ын	 Ерөнхий	 нарийн	 бичгийн	 дарга	 энэхүү	
судалгааны	 үндсэн	 дээр	 	 дэлхийн	 дижитал	 хамтын	
ажиллагааг	бэхжүүлэх	механизмуудыг	тодорхойлох		

• Оролцогч	талуудын	оролцоог	дэмжих	тогтолцоог	
	уян	хатан,	хүртээмжтэй,	дижитал	технологийн	               
дэвшилд	нийцтэй	байхаар	тохируулах

.  
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