SCIMUS: Ёс зүйн нүглээ намачлах нь
Ein ethisches Bekenntnis
Хөгжлийн хамтын ажиллагааны гарын авлага
Ядуу буурай орнуудын хөгжил болон тэдгээрийн төрийн, төрийн бус
байгууллагуудын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилготойгоор чин
сэтгэлээсээ хамтран ажиладаг санаачлагатай, үр дүнтэй ажиллаж байгаа
хувийн хэвшлийн жижгэвтэр хамтын ажиллагааны нийгэмлэгүүд олон байдаг.
Эдгээр жижгэвтэр байгууллагуудыг олон нийтийн зүгээс ихэнхидээ огт
хайхардаггүй нь шударга бус явдал. Эдгээр байгууллагуудад томоохон
байгууллагууд шиг захиргааны олон тоонй нэгж, бүтэц, зохион байгуулалт
байдаггүй бөгөөд хэдийвээр санхүүгийн хэрэгслээр маш хомс, дутмаг байдаг ч
анхаарал татахуйц амжилтад хүрсэн байдаг юм.
Олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон байгууллагуудын
тусламж дэмжлэг нь голдуу өөрийнх нь ашиг сонирхлыг хүчтэй илэрхийлдэг
бөгөөд иймээс тэдний дэмжлэг туслалцааны дөнгөж 20% нь хямралтай газар
оронд буюу зохих газраа хүрдэг
Үүний зэрэгцээ хувийн хэвшлийн санаачлага нь төр засгийн санаачлагатай
харьцуулахад хамаагүй чөлөөтэй байдаг бөгөөд зорилтот бүлэг, зорилтот
орондоо анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлэх боломжтой байдаг.
Энд дурьдагдаж буй хувийн хэвшлийн санаачилсан нийгэмлэгүүд нь СКИМУС
буюу мэдлэгэд тулгуурласан тусламжийн үндсэн санааг дэмждэг төрийн бус
байгууллагууд бөгөөд хөгжлийн хамтын ажиллагаанд “Мөнгө нь чухал бус,
харин хүн нь чухал” гэсэн урианд нэгдсэн байгууллагууд юм.
Энэ веб хуудас хувийн хэвшлийн идэвхи санаачлагаар үйл ажиллагаа явуулдаг
төрийн бус байгууллагуудад ямар нэг төлбөргүйгээр бүртгүүлэх боломжийг
олгож байгаа бөгөөд эд материал, мөнгө төгрөгөөр тусламж дэмжлэг
үзүүлэх, хандивлах боломжтой хувь хүн, байгууллагууд эдгээр жижгэвтэр
санаачлагуудын талаар ерөнхий мэдээллийг эндээс олж авах боломжоор
хангагдаж байгаа юм. Хандивлагчид хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл эдгээр
байгууллагуудтай шууд холбоо тогтоох боломжтой.
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Гэхдээ биелүүлэх ёстой нэг нөхцөл нь: Тэрхүү холбоо тогтоох байгууллага нь
СКИМУС-ын ёс зүйн үндсэн дүрмийг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөнө гэдгээ
албан ёсоор тайлбарласан байх шаардлагатай.
Энэхүү веб хуудсыг ажиллуулж байгаа байгууллага нь тухайн санаачлага,
төрийн бус байгууллагуудаас гаргасан мэдээлэл, мэдэгдлийн үнэн зөвийг
хариуцахгүй болно.
СКИМУС-ын хамгийн эрхэм нандин зүйл нь дэлхийн олон оронд хэрэгжүүлсэн
хөгжлийн хамтын ажиллагааны олон жилийн туршлагаасаа олсон үр дүн юм.
СКИМУС бол нийгмийн бүх төрлийн хэлбэрт оршиж байгаа мэргэжлийн бүх
төрлийн бүлэгт ханддаг бөгөөд тэдгээр байгууллагуудад зайлшгүй
шаардлагатай байгаа тусламжийг үзүүлж, эх дэлхийнхээ тэнцвэртэй
хөгжлийн төлөө үйл ажиллагаагаа дайчилдаг байгууллага юм.
Тавьсан зорилгодоо хүрэхэд нилээд цаг хугацаа шаардагдана гэдгийг СКИМУС
ухамсартайгаар ойлгодог. Гэхдээ СКИМУС нь тусламж дэмжлэг үзүүлэгчдэд
маш том үлгэр дуурайл болох сэдэл санааг өгч чадна.

SCIMUS - СКИМУС
СКИМУС гэдэг нь латин хэлнээс гаралтай үн бөгөөд монголоор “Бид мэднэ” гэсэн
утгатай үг юм. СКИМУС нь оюун ухаан, тоо баримтад тулгуурлан бодож сэтгэдэг,
өөрсдийн мэдлэг, танин мэдэхүйг ашиглан энэхүү гариг дээр энх тайвнаар хамтран
амьдрах шийдлүүдийг эрж хайж буй бүх хувь хүмүүс, байгууллагуудад удирдамж болох
гарын авлага байх юм.
Оюун ухаанаар хөтлөгдсөн ухаалаг шийдвэр гаргахын тулд тухайн оронд биечлэн
зочилж, тухайн улс оронд үүсээд буй бодит нөхцөл байдлыг газар дээр нь очиж
судалж, ойлгох нь чухал байдаг.

Хөгжлийн хамтын ажиллагаа явуулах улс оронд зочлох явцад тэр орны хүн
амын сайн санаа, сайхан сэтгэлийг байнга олж мэдэрдэг. Харин тун удалгүй
тэдгээр сайн санаат хүмүүс нь эх орноо хөгжүүлэхийн төлөө “бага зэрэг
галзуурсан” байдгийг ч бас олж мэддэг. Ийм учраас эдгээр хүмүүс зорилгоо
хэрэгжүүлэх боломжийг олгохын тулд хамтдаа ямар нэгэн арга зам олох нь
хамгийн чухал зорилгуудын нэг байх ёстой.
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SCIMUS-Vision: СКИМУС-ын эрхэм зорилго
„Олон үндэстний тэнцвэртэй холбоо ба ялгаварлан
гадуурхалгүй үндэстэн ястнууд “
Ялгаварлан гадуурхалгүй үндэстэн гэдэг нь тэрхүү ард түмний дунд амьдарч
байгаа бүх үндэстэн ястан, хүмүүс бүгд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх,
бусдын эрхшээлд автахгүй байх, эрх чөлөөтэй байх эрхтэй байна гэсэн үг юм.
Мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй хүмүүст мөнгөгүй, эрх мэдэлгүй хүмүүстэй яг адил эрх,
үүрэг үйлчлэх ёстой.
Ялгаварлан гадуурхалгүй үндэстний хувьд :






Ямар ч хүн өлсөх шаардлагагүй
Хүн бүр эмнэлгийн наад захын үйлчилгээгээр хангагдах боломжтой
Хүн бүр сурч боловсрох боломжтой
Хүн бүр хүний эрхээр хангагдах боломжтой
Байгаль орчноо хамгаалахад онцгой анхаарал тавьдаг

байх ёстой.
Ялгаварлан гадуурхалгүй, тэнцвэржсэн үндэстнүүд бий болсноор өнөөгийн
хорвоо дэлхийн амьдрал сайжрах болно. Эдгээр олон тооны жижгэвтэр
төрийн бус байгууллагуудын идэвхи санаачлага нь үүнд дорвитой хувь нэмэр
оруулах нь дамжиггүй.
Тэнцвэржсэн үндэстнүүдийн холбоо гэдэг нь СКИМУС-ын хувьд улс орнууд
хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлж, энх тайванч харилцан ойлголцлоор
хоорондын ялгаагаа бууруулж, нийгмийн хурцадмал асуудлуудаа бууруулахын
тулд хамтарч ажиллана гэсэн үг юм.
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Мэдэж байх – Ойлгох – Үйлдэх – Хатмран хөгжих
Улс орнуудын хөгжлийг тэнцвэржүүлснээр өнөөдөр тулгараад байгаа нөцөл
байдлыг сайжруулах боломж бүрдэнэ. Учир нь :








Дэлхийн нийт хүн амын тал хувь нь амьдралаа залгуулахын тулд
өдөрт 2 ам.доллараас бага орлого олдог гэдгийг
Дэлхийн банкны мэдээгээр 1,3 тэрбум хүн амьжиргааны доод
түвшингээс доогуур буюу өдөрт 1,25 ам доллараар амь зууж байгаа
гэдгийг
1,8 тэрбум хүн хоол тэжээлийн дутагдалтай, 825 сая хүн өлсгөлөнд
нэрвэгдсэн, 15 секунд тутамд нэг хүүхэд өлсгөлөнгөөр нас бардаг
гэдгийг
Хүн амын дундаж наслалт Замби улсад дунджаар 40 наснаас доогуур,
Намиби улсад 50 наснаас доогуур байгаа гэдгийг
Замби улсын таван хүүхэд тутмын нэг нь 5 нас хүрэхээсээ өмнө нас барж
байгаа гэдгийг

бид мэдэж байна.








Дэлхийн бөмбөрцгийн умард хэсэгт орших аж үйлдвэржсэн хүчирхэг
гүрнүүдийн ялгаруулж байгаа хүлэмжийн хий нь өмнөд туйлын озоны
давхаргыг сүйтгэж байгаа гэдгийг
Европын хувьд жирийн халдварт өвчин гэж тооцох болсон ДОХ-ын
халдварт өвчин нь дорой буурай орнуудын хувьд хамгийн анхаарал
татсан асуудал болоод байгаа гэдгийг, ДОХ-ыг санхүү мөнгөний өндөр
зардал гаргаж байж эмгүйгээр хянаж болдог. Тэгвэл ядуу буурай
орнуудад мөнгө санхүүгийн боломж дутагдалтай учраас энэ халдварыг
авсан хүн хуучин шигээ үхлээр төгсөх тавилантай хэвээр байна гэдгийг
Анагаах ухааны хүчирхэг хөгжил дэвшил нь Европт амьдардаг хүмүүст
ашиг тусаа өгч байгаа боловч манай гаригийн ихэнхи хэсэгт хүрээгүй
байна гэдгийг
Хөгжилтэй орны хувьд хамгийн энгийн үрэвсэл буюу мухар олгойн
үрэвсэл нь бусад улс оронд байнга үхэлд хүргэж байгаа гэдгийг
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бид ойлгож байгаа





Бид хамаг эрч хүчээ дайчилж эдгээр ядарсан хүмүүст газар дээр нь
тусламж хүргэснээр
Хүч тэнцвэргүй энэ байдлыг арилгахад бидний оролцоо зайлшгүй
хэрэгтэй болохыг бид өөрсдөө ухаарснаар
Байнга шинэ холбоотнуудыг эрж хайснаар
Эдгээр орнуудын хүмүүс тулгарсан бэрхшээл, асуудлуудаа өөрийн
бололцоогоор шийдэж сурах, чадвар суухад нь дэмжлэг үзүүлэхийн тулд
хамтран ажиллах замаар тусалснаар

бидний ажиллагаа идэвхижих болно.

СКИМУС-ыг дэмжигчдийн хувьд бидний
эрхэмлэх зүйлс нь:







Улс төр, шашинтай холбоотой асуудалд бид туйлын саармаг буюу төвийг
сахисан байр суурийг баримтлана.
Бид ямарваа нэг орны төрийн бодлого, хэн нэгэн хандивлагчийн
эрхшээлд орж үүрэг хүлээхгүй бөгөөд дипломат ёсны эсвэл аливаа нэг
шашны гар хөл болохгүй. Бид зөвхөн зорилтот бүлгийнхээ өмнө хүлээсэн
үүргээ биелүүлнэ.
Бид номлогчийн дүр эсгэхгүй
Хамтын ажиллагаа нь ил тод байна
Хамтын ажиллагаа, түншлэл гэдэг нь бидний хувьд: Дэмжлэг үзүүлэгч
болон зочин орны мэдлэг туршлагатай мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн ажлын
хэсэг, хамтарсан баг байна.

Ажлын хэсгүүдийн эвсэг найртай байдал нь маш өндөр ач холбогдолтой.
Дэмжлэг үзүүлэгч орноос томилогдсон ажилтнууд нь зочин орны
ажилтнуудтай дээрэнгүй, биеэ хэт тоосон байдлаар харьцах нь үр
бүтээлгүй, хүн ёсыг зөрчсөн үйлдлүүд гэж үзэх бөгөөд ийм үйлдлийг үл
тэвчинэ.




Тухайн оронд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлгүйгээр ажил хөдөлмөр эрхлэх,
үр дүнтэй гэдэг нь хангалттай сайн нотлогдоогүй аргачлал, арга барилыг
туршиж үзэхийг ямар ч тохиолдолд зөвшөөрөхгүй. Мөн мэргэжлээ
хангалттай сайн эзэмшээгүй буюу хангалттай хэмжээнд мэргэшээгүй
ажилтнуудыг томилохоос татгалзана.
Хувийн санаачлага өрнүүлэгч нь ямагт тухайн орны төр засаг, холбогдох
байгууллага болон зочин орныхоо их дээд сургуулиудтай хийх ажлынхаа
талаар урьдчилан тохирох ёстой. Ингэснээр тухайн хувь хүний
санаачлагыг зочин орны хэрэгжүүлж байгаа төрийн бодлого, томоохон
төслийн хүрээнд тодорхой зорилготойгоор оруулах, тусламжийн
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ажилтныг тэрхүү хөтөлбөрийн аль нэг хэсэгт багтааж тусламжийн ажил нь
үр өгөөжтэй байх боломж бүрдэнэ.
Хэрэв тухайн орны засаг төр нь санал болгосон тусламж дэмжлэг
шаардлагагүй боллоо гэдгийг тогтоосон бол уг хувийн санаачлага
өрнүүлэгч нь зорилгодоо хүрсэн гэж үзээд тухайн орноос найрсгаар гарах
болно.

Харилцан бие биенээ хүндэтгэх, жаргал зовлонгоо хуваалцах, харилцан
ойлголцох, бусдынхаа алдааг уучлах зорилгоор бид дэлхий даяар сэтгэл санаа
нэгтэй хүмүүсийг эрж хайдаг бөгөөд ийм хүмүүстэй хамтран СКИМУС-ын
санааг түгээн дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна.
Бидний ирээдүйн бодол санааны үндсэн чиглэл нь бие биенийхээ эсрэг
дайсагнах биш, харин бие биетэйгээ хамтрах сэдэл санаа байх ёстой гэдэгт
бид итгэлтэй байна.
Израйль улсын төрнийг тэргүүн, ерөнхий сайд асан, Энх тайвны Нобелийн
шагналт Шимон Перез израйль-палестиний энх тайвны нэрт зүтгэлтэн Аби
Натан-ы тухай дараахь ухаант үгийг хэлсэн байдаг.
“Аливаа төр засаг нь ямагт зөвхөн өөрөө л амар тайван байхыг хүсдэг. Ер нь
ийм л байдаг. Харин Аби гуай хэлэхдээ: Энх тайван гэдэг нь төр засгийн хүчээр
биш, хүмүүсийн хүчээр тогтоно. Гэхдээ олонхийн хүчээр бус зөвхөн хувь хүний
санаачлагаар”
Иймээс бид ч гэсэн хувь хүнийхээ санаачлагаар энэ сайхан үйл хэрэгт
хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй байна.
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