မီဒီယာထံ အေၾကာင္းၾကားစာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအား ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ United Nations Human Rights Council’s Universal Periodic Review (UPR)
Working Group မွ ျပန္လည္ သံုးသပ္စစ္ေဆးမည္။
ဂ်ီနီဗာ(ႏို၀င္ဘာ၊၃၊၂၀၁၅) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ Universal Periodic Review (UPR) Working Group မွ
ႏို၀င္ဘာ (၆) ရက္၊၂၀၁၅ ေသာၾကာေန႔တင
ြ ္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္
သံုးသပ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ျပီး

အဆိုပါ

အစည္းအေ၀းကို

အြန္လိုင္းမွ

တဆင္႔တို္က္ရိုက္

ထုတ္လႊငသ
့္ ာြ းမည္ ျဖစ္သည္။
ႏို၀င္ဘာလ (၂ မွ ၁၃ ရက္) ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္
အေရးေကာင္စီ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၄) ႏိုင္ငံအား သံုးသပ္စစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါ(၁၄)ႏိုင္ငံထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမအၾကိမ္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္
ရာ

မွတ္တမ္းမ်ားအား

သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းကို

(ဇန္န၀ါရီလ၊၂၇

ရက္၊၂၀၁၁)

တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး

ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင႔အ
္ ေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား သံုးသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အေထာက္
အထား၊ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး သံုးသပ္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။
၁။

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား။

၂။

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အထူးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကုလသမဂၢအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ စီမံမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားမွ ရရွိထား
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ား။

၁

၃။

အျခားသက္ဆိုင္ရာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖစ္သည့္
ေဒသဆိုင္ရာ

အမ်ိဳးသားအဆင္႔

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အရပ္ဖက္လူမႈ႔

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက

တင္ျပလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီရင္ခံစာ စာတမ္းမ်ားတြင္ တင္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ က်ား၊မ
တန္းတူညီမွ်

အခြင့္အေရးရရွိေရး၊

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္

ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရး၊ ပဲရစ္အေျခခံမူမ်ားအရ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြငမ
့္ ်ားအား
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေပးေရး၊ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအား ရုတ္သိမ္းေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာ
တြင္ အင္အားအလြန္အက်ြံ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင္႔မညီေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင္႔ ထိန္း
သိမ္းျခင္းမ်ား၊ တရားမွ်တေသာ ရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ခ်၍
ေသဒဏ္ေပးျခင္း (သိ႔)ု ကြပ္မ်က္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား၊ လြတ္လပ္မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင္႔
ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အဓမၼ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူကုန္ကူးမႈခံရျခင္းမ်ား၊
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အေျခအေန
မ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ မူဆလင္မ်ားအား ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔
လာျခင္း၊ လြတ္လပ္စာြ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္၊ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရာေျမာက္ေသာ အနိမ့္ဆံုး အသက္
အပိုင္းအျခားႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ႔ျဖစ္ေနေသာသူမ်ား၏ လူဦးေရအေျခအေနတို႔ ျဖစ္သည္။
ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ေန႔တင
ြ ္ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုငရ
္ ာ မွတ္တမ္းမ်ား သံုးသပ္ စစ္
ေဆးရာ၌ အေျခခံထားသည့္ အစီရင္ခံစာ သံုးေစာင္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္လင္႔တင
ြ ္ ေတြ႔ရွိ
ႏိုင္ပါသည္။
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MMSession23.aspx
က်င္းပမည့္ေနရာ

။

က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔ရက္ ။

။ အခန္းအမွတ္(၂၀)၊Palais des Nations၊ ဂီ်နီဗာ၊
။ မနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ ထိ၊ ေသာၾကာေန႔၊
ႏို၀င္ဘာ ၆ရက္၊ (Geneva time, GMT +1 hour)

Universal Periodic Review (UPR) သည္ ထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ကုလသမဂၢ
အဖြ႔၀
ဲ င္ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၃) ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ သံုးသပ္
၁

စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ Universal Periodic Review (UPR) ၏ ပထမဆံုးအစည္းအေ၀းကို
၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ကုလသမဂၢအဖြ႔၀
ဲ င္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၃)ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္ေရး
ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းမ်ားကို သံုးသပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္
ယခုအထိ အဖြ႔၀
ဲ င္ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၄၀) နိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းမ်ားကို သံုးသပ္စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ျဖစ္
သည္။ ပထမအၾကိမ္ သံုးသပ္စစ္ေဆးျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏
လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ယခု ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀း၌ အဓိက အေလးထား
ျပီး စိတ၀
္ င္တစား ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ပထမအၾကိမ္ သံုးသပ္စစ္ေဆးခဲ့စဥ္က
ႏိုင္ငံမ်ားမွ မည္က့သ
ဲ ို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအေနျဖင္႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိလ
ု ည္း

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခြင့္ ေပးမွာ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိူင္ငံကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္မွ ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္
သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအား သံုးသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္မည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ ကုိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးမွာ ဂါနာ၊
ေမာ္လ္ဒိုက္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔မွ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းအား အြန္လိုင္းမွ ထုတ္
လႊင့္ျခင္းကို http://webtv.un.org တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္

အမွာစကားေျပာၾကားမည့္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအား

သုံးသပ္

စစ္ေဆးသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္လင္႔တင
ြ ္ တင္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
link [username: hrc extranet (with space); password: 1session]:
https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/23session/Myanmar/Pages/default.aspx
Universal Periodic Review (UPR) လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ(၁၀)ရက္ေန႔၊ ညေန ၅း၃၀တြင္ တင္ျပရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး မိမိတ႔ႏ
ို ိုင္ငံ၏ အေနအထားကို ထင္ဟပ္သည့္ သင္၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္
စစ္ေဆးျခင္းခံရေသာ နိုင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားေစလိပ
ု ါလိမမ
့္ ည္။ ႏို၀င္ဘာ(၁၀)ရက္ေန႔တင
ြ ္
အၾကံျပဳ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို မီဒီယာမ်ားအား ၾကိဳတင္အသိေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ENDS
၁

ေနာက္ထပ္သရ
ိ ွိလိုေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါက (သိ႔မ
ု ဟုတ္) မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
သတင္းအခ်က္လက္ရယူ ေဆာင္ရြက္လိုပါက
Rolando Gómez at +41 (0) 22 917 9711 / rgomez@ohchr.org or
Cédric Sapey at +41 (0) 22 917 9695 / csapey@ohchr.org တိ႔အ
ု ား ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။
Universal Periodic Review (UPR) ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္သိရလ
ွိ ိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါလင္႔
တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆက္သယ
ြ ္လိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူမႈ
ကြန္ယက္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
Facebook: https://www.facebook.com/UNHRC
Twitter: https://twitter.com/UN_HRC
YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCokQuTYVvkwQb A3TsSUm-g
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