UPR- Factsheet 2

အၾကံျပဳစာေကာင္းဘယ္လိေ
ု ရးမလဲ
UPR သည္ အစီရင္ခံစာသုံးခုအေပၚအေျခခံထားသည္။ ႏုိင္ငံအစုိးရကတင္သင
ြ ္းေသာအစီရင္ခစ
ံ ာ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢ
သတင္းအခ်က္အလက္၊ NGOs, NHRIs၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္၀င္စားသူမ်ားက ေရးသားတင္သင
ြ ္းမႈမ်ား
ကုိ အေျခခံထားသည့္ အျခားသက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ
တင္သင
ြ ္းစာကုိမည္သုိ႔အေကာင္းဆုံးေရးမည္နည္းဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

NGO တင္သြင္းစာဆုိတာ ဘယ္လုိမ်ဳိးလဲ

SuR ကလက္ခံမည့္ စုစည္းေပးထားေသာ ယင္းတုိ႔၏ အႀကံျပဳ

NGO အဖြ႕ဲ တစ္ဖ႕ြဲ သို႔မဟုတ္ NGO အဖြ႕ဲ မ်ားစုေပါင္းထားသည့္

အဖြ႕ဲ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံၾကေပမည္။

ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢ

အဖြ႕ဲ တစ္ဖ႕ြဲ က ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲ ၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္
အေရးအေျခအေနမ်ားကို UPR (States under Review or
SuRs) သုိ႔ ေရးသားတင္သင
ြ ္းႏုိင္သည္။
ႏုိင္ငံကအဖြ႕ဲ ၀င္အျဖစ္
သေဘာတူညီခ်က္

၀င္ေရာက္ထားေသာ

သို႔မဟုတ္

ကြန္ဗင္းရွင္း၊

အၾကံျပဳစာေကာင္းတစ္ခုသည္


ႏုိင္ငံတကာ
ကုလသမဂၢ

ႏွင့္ ပူးတြဲတင္ျပလွ်င္ ၅၆၃၀ လုံး


ပဋိဥာဥ္၊ UNDHR ႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံက အသိိစိတ္ရွိရွိျဖင့္
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္

ျပည့္စုံေသာ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ သို႔မဟုတ္ စပိန္ဘာ
သာစကားျဖင့္ ေရးသားေရးမည္။



နုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာ

ေထာက္ထားေရးဆုိ္င္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းစသည္တုိ႔

တစ္ဖ႕ြဲ ခ်င္းအတြက္ အမ်ားဆုံးစကားလုံး ၂၈၁၅ လုံး

OHCHR1 ၏ နည္းနာပုိင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ကို ေလးစားရမည္။



သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္
အလက္ဆုိင္ရာ UHCHR အႏွစ္ခ်ဳပ္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထား

ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရးသားႏုိင္သည္။

သည့္ ေခါင္းစဥ္အတိုိင္း သုံးပါ။

NGO က ဘာေၾကာင့္ ေရးသားတင္သြင္းမႈျပဳသင့္သလဲ
NGO ၏ အႀကံျပဳတင္ျပမႈသည္ UPR အရထြက္ေပၚလာေသာ
အစီရင္ခံစာ- အလုပ္အဖြ႕ဲ အစီရင္ခံစာတြင္ မိမိအဖြ႕ဲ အစည္း၏
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္ေစရန္



သင့္ေလ်ာ္စြာအေကာင္ထည္ေဖာ္ၿပီး၊ မၿပီး ေဖာ္ျပပါ။


ကုိ အျပည့္၀ဆုံးနားလည္မႈရေစသည္။

ဦးစားေပးေဖာ္ျပပါ။


ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ကိစၥရပ္အသီးသီးတြင္
က. ကိစၥရပ္ကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္သည့္ ေယဘုက်
ေဖာ္ျပခ်က္

တင္သင
ြ ္းမႈမ်ားကုိ OHCHR လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စုစည္း
ၿပီး OHCHR ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္သည္။ ယုံၾကည္ကုိးစား

ခ. ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ခုိင္မာမႈကိုျပသသည့္ ဥပမာမ်ား

ထုိက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္လွ်င္ OHCHR က စုစည္း

ဂ. စမတ္က်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေသာ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားသတင္းအခ်က္အလက္တင
ြ ္
ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲသ
့ ည့္ ၄-၅ ႏွစ္က စုိးရိမ္ခဲ့ရသည့္ ေသာ့ခ်က္
က်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ ၅ ခုမွ ၁၀ ခုအထိ

အခြင့အ
္ လမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ပါ၀င္သူမ်ားသည္ SuR ပါ လူ႔အခြင့္အေရးးကိစၥရပ္မ်ား

ယခင္ကလက္ခံထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ



လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒစံခ်ိန္
စံညႊန္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏွင့္
နည္းနာပုိင္းဆုိင္ရာ ဘာသာစကားကိုသုံးပါ။

1

http://www.ohchr.org/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf

For more information:
OHCHR website: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx,
UPR info Website: http://upr-info.org/
Right Child connect website: http://www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/universalperiodic-review/
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ႏုိင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မမ
ႈ ်ား၊ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထ
မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ပတ္

အၾကံျပဳခ်က္ေပးပုိ႔ျခင္း

သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္ပါ။


ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အေပၚေျခခံပါ (NGO အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ အခ်က္
အလက္မ်ားမွ ဥပမာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း)





OHCHR “on-line UPR submissions System” တြင္ ၀င္ၿပီး
တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တင္ျပမႈမ်ားကို အြန္လုိင္းတင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း တင္သင
ြ ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး2

လွ်ဳိ႕၀ွက္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိသာထင္ရွား

ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၄င္း၏ အစီရင္ခံစာမတင္သင
ြ ္းမီ တင္သင
ြ ္း

ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ကို မထည့္ပါႏွင့္။

ရမည္ျဖစ္သည္။

ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားစရာမလုိသည့္ ပုမ
ံ ်ား သုိ႔မဟုတ္
ေျမပုမ
ံ ်ားမထည့္ပါႏွင့။္

တင္သင
ြ ္းမႈသည္ OHCHR ၏ နည္းနာပုိင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ OHCHR ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပ
သြားမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖ႕ြဲ ခ်င္းလား၊ ပူးတြလ
ဲ ား
ပူးတြတ
ဲ င္သင
ြ း္ ျခင္း


OHCHR အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြငပ
္ ါ၀င္ခြင့မ
္ ်ားႏွင့္
ျမင္သာမႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ တုိးပြားေစျခင္း



ရင္းျမစ္မ်ားကုိ မွ်ေ၀သုံးသျဖင့္ စရိတ္သက္သာၿပီး ေနာက္
ဆက္တဲမ
ြ ူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာစည္း႐ုံးုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ ညႇိႏႈိင္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း



အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
အားေကာင္းလာျခင္း



တင္ျပမႈသည္ ပုိမုိရွည္ၾကာႏုိင္သျဖင့္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ပုိမိန
ု က္႐ုံးႈိင္းစြာဦးတည္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္
တင္သင
ြ ္းသည့္ NGO အားလုံး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ထင္ဟပ္
ႏိုင္ျခင္း



ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ႏွင့္ ဂ်ီနီဗာတြင္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ စည္း႐ုံးုံး
လႈံ႔ေဆာ္မႈေဆာင္ရြကျ္ ခင္း

တစ္ဖ႕ြဲ ျခင္းတင္သင
ြ း္ ျခင္း


စာသားမ်ားကို အျခားအဖြ႕ဲ မ်ားကသုံးသပ္ရန္မလုိသည့္
အတြက္ အျမန္ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။



မိမိအဖြ႕ဲ ၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဦးတည္ႏုိင္



မိမိအဖြ႕ဲ အား OHCHR က သိရွိၿပီး ေလးစားသမႈရွိလွ်င္
ပုိၿပီး ထိေရာက္ႏုိင္

မွတ္ခ်က္၊ ။ေရြးစရာမလုိပါ။ တစ္ဖ႕ြဲ တည္းလည္း တင္ႏုိင္ပါ
သည္။ အျခားအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းတင္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိ
သေဘာသာျဖစ္သည္။
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For more information:
OHCHR website: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx,
UPR info Website: http://upr-info.org/
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