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ေဆြးောႏြးပြြဲ (Universal Periodic Review) တြင္ မီဒယ
ီ ာမ ား၏အေရးပါေသာ အခန္းက႑
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အဓိကလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာစာတစ္ရပ္အေနျ္င့္ ာႏုိင္ငံအလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးတာ၀န္မ ားာႏွင့္
ကတိက၀တ္မ ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းာႏွင့္ပတ္သက္၍ “အျပည္ျပည္ဆိင
ု ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ပံုမွန္ သံုးသပ္ေဆြးောႏြးပြြဲ
(UPR) ကို က င္းပေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ UPR သည္ အဓိကက ေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းယာႏၱရားတစ္ခုျ္စ္သည့္အျပင္
ေဒသေအာက္ေျခပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးကိုပိုမိုအေကာင္အထည္ေပၚာႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာ ာႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစတ္တစ္ခု
လည္းျ္စ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးကိုေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္ာႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္
အေရးေကာင္စီအ္ြ႔၀
ြဲ င္မ ားမွ သံုးသပ္မႈျပုလုပ္ေပးမည့္ “ျမန္မာာႏုိ္င္ငံ၏ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ UPR” သည္ ၂၀၁၅ ခုာႏွစ္ ာႏုိင္၀င္ဘာ (၆)
ရက္ေန႔တြင္ က ေရာက္မည္ျ္စ္ပါသည္။
၄င္းအတြက္ UPR အၾကို ေတြ႔ဆံုေဆြးောႏြးပြက
ြဲ ို ညီမွ ျခင္း ျမန္မာ၏တကၠဌ တီးေအာင္မ ိုးမင္း တီးေဆာင္မႈျ္င့္ UPR Info နြဲ႔ ျမန္မာ UPR ္ိုရမ္
တို႔မွ ရန္ကုန္ျမို႔တြင္ ၂၀၁၅ ခုာႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂)ရက္မွ (၄)ရက္ေန႔ထိမွာ က င္းပမည္ျ္စ္သည္။ တီးေအာင္မ ိုးမင္းာႏွင့္ အာရွေဒသ
ကိုယ္စားလွယ္ Emile Pradichit တို႔က “ျမန္မာာႏုိင္ငံ၏ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ UPR တြင္ မီဒီယာမ ား၏အေရးပါေသာအခန္းက႑”ာႏွင့္
ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈျပုလုပ္မည္ျ္စ္ပါသည္။ တင္ျပမႈ၏ရည္ရြယ္ခ က္မွာ UPR၏ အေရးပါပံု၊ မီဒီယာမ ားမွ ေအာက္ေျချပည္သူ
မ ား၏အသံကို အမ ားၾကားသိာႏုိင္ရန္၊ ျမန္မာအစိုးရထံသ႔အ
ို သိေပးအေၾကာင္းၾကားမည့္ လူထုတို႔၏အၾကံုျပုေတာင္းဆိုခ က္မ ားအေပၚ
အမ ားနားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိရန္ာႏွင့္ တြန္းအားေပးမႈရွိေစရန္တြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးာႏုိင္ပုတ
ံ ို႔ကုိ အသိေပးရျခင္းျ္စ္ပါသည္။
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေ္ာ္ျပခြင့သ
္ ည္ ျမန္မာာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကလူ႔အခြင့္အေရးဆုိ္င္ရာျပႆနာတစ္ခုျ္စ္သည့္အတြက္ သတင္း
ေထာက္မ ားကိုယ္တုိင္ မိမိတုိ႔၏အေျခခံအခြင့အ
္ ေရးကိုအမ ားသိရွိေစရန္ UPR ေဆြးောႏြးပြက
ြဲ ို အသံုးခ ရန္အေရးၾကီးသည္။
မီဒီယာရွင္းလင္းတင္ျပမႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ ားမွ ျမန္မာာႏုိင္ငံ၏လူအခြင့အ
္ ေရးအေျခအေနကို တင္ျပခြင့ရ
္ မည္ျ္စ္သည္။
လူမႈအ္ြ႔အ
ြဲ စည္းကိုယ္စားလွယ္မ ားမွလည္း သတင္းေထာက္မ ားထံ သက္ေသအေထာက္အထားျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ က္အလက္
မ ားာႏွင့္ ၄င္းတို႔က ကုလသမဂၢအ္ြ႔၀
ြဲ င္ာႏုိင္ငံမ ားမွ ျမန္မာအစိုးရကို ျပဌာန္းေစလိ႔သ
ု ည့္အၾကံျပုေတာင္းဆိုခ က္မ ားတို႔ကို တင္ျပရမည္ျ္စ္
သည္။ ၄င္းအၾကံျပုေတာင္းဆိုခ က္မ ား ထိေရာက္စြာပ ႔ာႏ
ံ ွံ႔ာႏုိင္ရန္ မီဒီယာတို႔၏ပံ့ပိုးမႈကို ရယူာႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးောႏြးတင္ျပမႈတစ္ခုျပီးတုိင္း
အ္ြ႔သ
ြဲ ားမ ားကို သတင္းေထာက္မ ားက ေမးခြန္းမ ားေမးျမန္းရန္ရွိသည္။ ဤရွင္းလင္းတင္ျပမႈျပုလုပ္ျခင္းသည္ Burma-Myanmar UPR
ေဆြးောႏြးပြအ
ြဲ တြက္ သတင္းေထာက္မ ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းာႏွင့္ ေထာက္ခံမႈေပးျခင္း ကနတီးအစျ္စ္သည္။
UPR၏အၾကံျပုေတာင္းဆိုခ က္မ ားေၾကာင့္ ေနာင္တက္လာမည့္ျမန္မာအစိုးရအတြက္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးကိစၥမ ားကိုင္တြယ္ေျ္ရွင္းရာတြင္
အေျခခံလမ္းညႊန္ခ က္တစ္ခုျ္စ္ေပၚလာေစမည္ဟု ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ င္ ျမန္မာအစိုးရမွ ၄င္း၏ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ UPR၏
အၾကံျပုခ က္မ ားကိုအေကာင္အထည္ေ္ာ္ာႏုိင္ရန္
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ေဆြးောႏြးတင္ျပမည့္အ္ြ႔သ
ြဲ ားမ ား :


Dr Ma Thida, PEN Myanmar



Zaw Moe, Assistance Association for Political Prisoners (Burma) – AAPP



Joseph Wah, Equality Myanmar



Ei Ei Min, Coalition of Indigenous People in Myanmar/Burma



Naw Eh Thaw, Karen Human Rights Group (KHRG)



Lway Poe Ngel, Network for Human Rights Documentation – Burma (ND-Burma)



Mu Sel, Burma Partnership



Min Htun, Karen Student Network Group



Myo Win, SMILE Education and Development Foundation



Wai Wai Nu, Women Peace Network – Arakan (WPNA)



New Zin Win, Pyi Gyi Khin



Ko Aung Kyaw Kyaw, Magwe Farmer Network



Moan Kaein, Women Leagues’ of Burma (WLB)



May Sabe Phyu Phyu, Gender Equality Network Myanmar (GEN)



Ye Yint Nuang, United Against Child Trafficking (United ACT)



Nay Lin Htike, Color Rainbow, ASEAN SOGIE Caucus
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:

Aung Myo Min (ညီမွ ျခင္း ျမန္မာ တကၠဌ), myominburma@gmail.com; +95 (0) 9448015306
Emilie Pradichit (အာရွေဒသကိုယ္စားလွယ္), e.pradichit@upr-info.org; +66 (0) 929015345
* UPR လုပ္ငန္းစတ္စတင္ျပီးေနာက္ UPR Info ကို ၂၀၀၈ ခုာႏွစတ
္ ြင္ တည္ေထာင္ခြဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ UPR လုပ္ငန္း
စတ္ာႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးျပုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အ္ြ႔အ
ြဲ စည္းျ္စ္သည္။ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊ ာႏုိင္ငံေရးေရာောႏွာမႈတို႔
မရွိဘြဲ ာႏုိင္ငံမ ားအားလံုး၏ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးကိစၥမ ားကို ကိုင္ကြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ အေတြ႔အၾကံုမ ားစြာပိုင္ဆိင
ု ္ထားေသာ
အ္ြအ
႔ြဲ စည္းလည္းျ္စ္သည္။ ဤေတြ႔ဆံုပသ
ြြဲ ည္ UPR Info မွ ာႏုိင္ငံအဆင့္ျပုလုပမ
္ ည့္ “UPR အၾကို ေဆြးောႏြးပြြဲ” ျ္စ္ျပီး ဂ ီနဗ
ီ ာတြင္
စီစတ္က င္းပေနေသာ အၾကိုေဆြးောႏြးပြမ
ြဲ ားာႏွင့္တစ္ေပါင္းတည္း က င္းပရျခင္းျ္စ္ပါသည္။
ရန္ကန
ု ္ UPR အၾကို ေဆြးောႏြးပြအ
ြဲ စီအစတ္မာွ EU ကိယ
ု စ
္ ားလွယအ
္ ္ြ႔ဌ
ြဲ ာန၌ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တင
ြ ္ ျပုလုပမ
္ ည့္ သံတမန္မ ား
ာႏွင့္ ေဆြးောႏြးပြတ
ြဲ စ္ပလ
ြြဲ ည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းေဆြးောႏြးပြမ
ြဲ ာွ သံရးုံ မ ားမွ သံတမန္မ ားာႏွင့္ ေဒသခံလ႔အ
ူ ခြင့အ
္ ေရးလႈပရ
္ ာွ းသူမ ားအား
ျမန္မာာႏုိငင
္ ၏
ံ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အေျခအေနကို ေဆြးောႏြးတုိငပ
္ င္ေစျပီး အၾကံုျပုေတာင္းဆိခ
ု က္မ ားျပုလုပေ
္ ပးမည့္ာႏုိငင
္ အ
ံ စိးု ရမ ားထံမွ
ေထာက္ခမ
ံ မ
ႈ ား ရယူေစမည္ ျ္စ္သည္။ ထို႔အျပင္ အ္ြ႔၀
ြဲ င္ာႏုိင္ငံမ ားအတြက္ ယခင္တစ္ၾကိမ္သံုးသပ္ေဆြးောႏြးပြ၌
ြဲ ထြက္ေပၚခြဲ့ေသာ
အၾကံျပုခ က္မ ားအား လက္ရွိအေကာင္အထည္ေ္ာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာအေျခအေနကို အသိေပးာႏုိင္မည္ျ္စ္ျပီး လူမႈအ္ြ႔အ
ြဲ စည္းမ ား
လည္း UPR လုပ္ငန္းစတ္တြင္ တစ္ၾကိမ္တည္း ာႏုိင္ငံအစိုးရအမ ားအျပားကို ေလာ္ဘီလုပ္ာႏုိင္ေသာအခြင့အ
္ ေရး ရရွိမည္ျ္စ္သည္။

