လူႚအခၾင့္အေရး ေဝၝဟာရမဵား
လူႚအခၾင့္အေရး ပညာေပးတဲ့ေနရာမႀာ ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရး
စကားအသံုးအႎႁံးေတၾဟာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံေတၾနဲႚ ကိုက္ညီတဲ့ စကားဴဖစ္ဖုိႚ
အထူးအေရး႒ကီးပၝတယ္။
(၁) အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ဴခင္း (Accession)
ကုလသမဂၢတၾင္ ဴပႉာန္းထားေသာ လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားထဲမႀ
အသက္ဝင္႓ပီးဴဖစ္ေသာ
(Entry
into
force)
စာခဵႂပ္ကို
ႎုိင္ငံတခုခုက
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ေရးထိုးလုိက္ဴခင္း (Ratification) ကုိ အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ဴခင္းဟု ေခၞသည္။
ဥပမာ-ယေနႚအခဵိန္တၾင္
အသက္ဝင္ေန႓ပီးဴဖစ္ေသာ
ကေလးသူငယ္
အခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္ကို
ႎိုင္ငံတခုက
အတည္ဴပလက္မႀတ္ထိုး႓ပီး
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ
သိုႚေသာ္
ဴဖစ္သၾားပၝက
၄င္းကို
အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ဴခင္းဟု
ေခၞႎုိင္သည္။
အသက္ဝင္မႁမရႀိေသးေသာ စာခဵႂပ္ကို လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီးပၝက ရိုးရိုးအတည္ဴပႂ
လက္မႀတ္ေရးထုိးလုိက္ဴခင္းဟုသာ ေခၞေလ့ရႀိ႓ပီး အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ဴခင္းဟု မေခၞႎုိင္ပၝ။
(၂) လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႁ (Adherence)
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံတကာစာခဵႂပ္တခုခု၏ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ ဴဖစ္လုိသည္ဟု
ဆႎၬဴပႂလုိက္သည္ႎႀင့္တဴပိႂင္နက္
ထိုစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားအားလံုးကို
ေလးစားလုိက္နာရန္
တာဝန္ရႀိသၾားဴခင္းကို
လုိက္နာေစာင့္ထိန္းမႁဟုဆိုသည္။
ႎုိင္ငံတကာစာခဵႂပ္ တခုခုကို ႎုိင္ငံတႎိုင္ငံက ပဏာမလက္မႀတ္ေရးထုိးလုိက္ဴခင္း
(Signature)၊
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္း
(Ratification)၊
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္
ႎုိင္ငံဴဖစ္သၾားဴခင္း
(Accession)
စသည့္
အဆင့္တဆင့္လုပ္ေဆာင္လုိက္ပၝက
ထုိစာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားကို
ထိုႎုိင္ငံအစိုးရမႀ
ေလးစားရန္၊
ကာကၾယ္ေပးရန္၊
တိုးဴမႀင့္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ ဴဖည့္ဆည္းေပးရန္ စသည့္တာဝန္မဵား ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္၍
ထုိႎုိင္ငံအေနဴဖင့္
သက္ဆုိင္ရာစာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားကို
လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရေတာ့မည္ဟု တာဝန္အပ္ႎႀင္းလုိက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။
(၃) လက္ခံႎုိင္မႁ (Admissibility)
လူႚအခၾင့္အေရးမဵား ခဵိႂးေဖာက္ဴခင္းႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ စၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားခဵက္ကို
စံုးစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားခံရေသာ ႎုိင္ငံတကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ

အဖၾဲႚမဵားသည္
ထိုအမႁကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းမဴပႂမီ
ထိုစၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားခဵက္သည္
လက္ခံစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတၾက္ သတ္မႀတ္ထားေသာ အေဴခအေနႎႀင့္ ကိုက္ညီမႁရႀိမရႀိ
ဆံုးဴဖတ္ရေပမည္။ ထိုသိုႚလက္မခံမီ လက္ခံႎုိင္မႁရႀိမရႀိ ဆံုးဴဖတ္ဴခင္းကို လက္ခံႎုိင္မႁဟု
ေခၞသည္။
ထုိလက္ခံႎုိင္မႁ
အခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္ဴပည့္စံုမႀသာ
ႎုိင္ငံတကာ
လုပ္ထံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားအေနဴဖင့္ ထိုစၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားခဵက္ကို
လက္ခံ၍ စတင္စံုစမ္းစစ္ေဆးႎုိင္သည္။ သတ္မႀတ္ထားေသာ အခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္
ဆက္လက္စံုစမ္း
မကိုက္ညီေသာ
စၾပ္စၾဲခဵက္မဵားကိုမူ
လက္ခံႎုိင္မည္မဟုတ္ပဲ
စစ္ေဆးမည္လည္း မဟုတ္ပၝ။
လက္ခံစံုစမ္းစစ္ေဆးႎုိင္ရန္အတၾက္ သတ္မႀတ္ထားေသာ လက္ခံႎုိင္မႁမဵားမႀာ
အဖၾဲႚအစည္းမဵားအလုိက္
ကၾဲဴပားဴခားနားေကာင္း
ဴခားနားႎုိင္ပၝသည္။
သိုႚေသာ္အမဵားအားဴဖင့္
သတ္မႀတ္ထားေသာ
လက္ခံႎုိင္မႁမဵားမႀာ
စၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားခဵက္တၾင္ ခဵိႂးေဖာက္ခံရသူကိုယ္တိုင္ သိုႚမဟုတ္ ကိုယ္စားလႀယ္က
လက္မႀတ္ေရးထုိးထားရဴခင္း၊
တိုင္ဳကားခံရာတၾင္
ဳကမ္းတမ္းေသာအသံုးအႎံႁးမဵား
မပၝဝင္ရဴခင္း၊ ထိုတုိင္ဳကားမႁသည္ တိုင္ဳကားမႁကို တင္သၾင္းသည့္အဖၾဲႚ၏ လက္ခံစံုစမ္း
စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရႀိထားမႁ (Conpetence) ႎႀင့္ ကိုက္ညီရဴခင္း စသည္ဴဖင့္ ဴဖစ္ပၝသည္။
ထိုႚအဴပင္ လက္ခံႎိုင္မႁ သတ္မႀတ္ခဵက္ အေတာ္မဵားမဵားတၾင္ သတ္မႀတ္ထားသည္မႀာ
ထိုစၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားမႁသည္
ႎုိင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္းသိုႚ
တင္ဴပတိုက္ဳကားဴခင္းမဴပႂမီ
သက္ဆိုင္ရာႎုိင္ငံအတၾင္း၌
ေဴဖရႀင္းရန္
႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္
ခဲ့ေသာ္လည္း
ေဴပလည္သည့္အေဴဖမဵိႂး
မရႎုိင္သည့္ေနာက္ဆံုးမႀသာ
ႎုိင္ငံတကာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဖၾဲႚမဵားအား
ေဴဖရႀင္းေပးရန္
တုိင္ဳကားမႁမဵားဴဖစ္ရပၝမည္။
စၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားမႁတခုကို
တင္ဴပတုိင္ဳကားေတာ့မည္ဆိုပၝက
ထုိစၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားမႁ
တခုခဵင္းစီသည္ မည္သည့္လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္သက္ဆိုင္သည္ကို
ေလ့လာရမည္သာမက
ထိုတုိင္ဳကားမႁကို
လက္ခံစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရႀိသည့္
ထိုစာခဵႂပ္ဆိုင္ရာ ႎုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဖၾဲႚအစည္းမဵား၏ ကဵင့္သံုးလုပ္ကိုင္ပံု
တိုႚကိုပၝ ေလ့လာရန္လုိအပ္သည္။
(၄) ယာယီအထူးလုပ္ေဆာင္ေပးမႁ (Affirmative Action)
တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးမဵား၊ လူနည္းစု အုပ္စုမဵား၊ ဘာသာေရးအုပ္စုမဵားႎႀင့္
အမဵိႂးသမီးမဵားအေပၞ ပညာေရး၊ ႎုိင္ငံေရး၊ လူမႁေရး၊ စီးပၾားေရးစသည့္ ကၸမဵားအဴပင္
အခၾင့္အလမ္းမဵား ခံစားရာတၾင္ ယခင္အတိတ္က ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ ဴပႂခဲ့သည့္အတၾက္
အဴခားသူမဵားထက္
တဆင့္နိမ့္ကဵေနဴခင္းကို
တန္းတူဴဖစ္ေစရန္အတၾက္

အထူးအစီအစဥ္မဵား လုပ္ေဆာင္ေပးဴခင္းကို ယာယီအထူးလုပ္ေဆာင္မႁဟု ေခၞသည္။
တခၝတရံတၾင္ (Temporary Special Measurement) ဟုလည္း ေခၞတတ္သည္။
ထိုယာယီအထူး လုပ္ေဆာင္ခဵက္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အမဵိႂးသမီးမဵားအား နည္းမဵိႂးစံုဴဖင့္
ခၾဲဴခားထားမႁအား လံုးဝပေပဵာက္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္၏ အပိုဒ္(၄)တၾင္ အမဵိႂးသမီးမဵား
ကၸသီးသီးတၾင္
နိမ့္ကဵေနမႁမဵားကို
တေဴဖးေဴဖးေပဵာက္ကၾယ္ေစ၍
ကဵား၊မ
တန္းတူဴဖစ္လာေစရန္အတၾက္
ရည္ရယ
ၾ ္႓ပီး
အစိုးရအေနဴဖင့္
ယာယီအထူး
လုပ္ေဆာင္ေပးခဵက္မဵား
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု
ဆုိထားသည္။
ထိုသိုႚ
အထူးလုပ္ေဆာင္ေပးခဵက္မဵားကို
ကဵားႎႀင့္
မအဳကား
ကၾာဟမႁမရႀိဘဲ
တန္းတူဴဖစ္လာေသာ
အခဵိန္တၾင္
ရပ္တံ့ႎုိင္သည္ဟု
ဆိုထားသည္။
ယာယီအထူးလုပ္ေဆာင္ေပးခဵက္ဟု ဆိုႎုိင္ေသာ အခဵိႂႚဥပမာမဵားမႀာ - အမဵိႂးသမီးမဵား
အဆင့္ဴမင့္ပညာသင္ဳကားႎုိင္ရန္
အမဵိႂးသမီး
ေကဵာင္းသူမဵားအတၾက္
အထူးပညာသင္ေထာက္ပံ့ေဳကးမဵား ပံ့ပိုးေပးဴခင္း၊ မိခင္မဵား အသက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္း
ပညာသင္ဳကားႎိုင္ရန္အတၾက္
ေနႚကေလးထိမ္းေကဵာင္းမဵားဴဖင့္
ကေလးမဵားအား
ေစာင့္ေရႀာက္ေပးဴခင္း၊
မိခင္မဵားအားလပ္သည့္အခဵိန္ကို
ဦးစားေပး၍
သင္တန္းမဵားေပးဴခင္း၊ အမဵိႂးသမီးေခၝင္းေဆာင္မဵား ေပၞထၾန္းလာေစရန္အတၾက္ ခၾဲတန္း
စနစ္ဴဖင့္ အမဵိႂးသမီးေခၝင္းေဆာင္ ေနရာအေရအတၾက္ကို သတ္မႀတ္ေပးဴခင္းတိုႚ
ဴဖစ္သည္။ ထုိႚအတူ လူမဵိႂးစုမဵားႎႀင့္ လူမဵိႂး႒ကီးမဵားအဳကား ကၾာဟမႁဴဖစ္ေနသည္ကို
ပေပဵာက္ေစရန္
ယာယီ
အထူးလုပ္ေဆာင္ေပးမႁအေနဴဖင့္
လူမဵိႂးစုမဵားေနထိုင္ရာေဒသမဵား ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ လာေစေရးအတၾက္ ဘတ္ဂဵက္မဵား
ပိုမိုခဵထားေပးဴခင္း၊
ထုိလူမဵိႂးစုမဵားအတၾက္
ပညာေရး၊
စီးပၾားေရး၊
ႎုိင္ငံေရး
အခၾင့္အလမ္းမဵား ပိုမိုဖန္တီးေပးဴခင္းတုိႚကို လုပ္ေဆာင္ေပးဴခင္းတုိႚဴဖစ္သည္။
(၅) အာဖရိက လူသားႎႀင့္ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ
ပဋိညာဥ္စာတမ္း(African Charter on Human and People’s Rights)
ဤစာတမ္းကို ၁၉၈၁ခု၊ ဇၾန္လ(၂၇) ရက္ေနႚတၾင္ အာဖရိက ညီညၾတ္ေရး
အဖၾဲႚ႒ကီးမႀ ကင္ညာႎုိင္ငံ၊ ႎုိင္ရိုဘီ႓မိႂႚ၌ သေဘာတူဴပႉာန္းခဲ့ပၝသည္။ဤစာတမ္းသည္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဳကဴငာစာတမ္း (Universal Declaration of
Human Rights) ကုိ အေဴခခံကိုးကား၍ ေရးသားထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ ထုိစာတမ္း၏ ပဏာမ
အဖၾင့္စကားခဵီးတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ဖန္တီးရာ၌ အာဖရိကတုိက္ ဴပည္သူမဵား၏
တန္ဖိုးမဵားႎႀင့္ သမုိင္းဝင္ ဓေလ့ထံုးစံမဵား၏ ေကာင္းမၾန္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာမဵားအား
ထည့္သၾင္းစဥ္းစားရန္
လုိအပ္သည္ဟု
အခုိင္အမာေဖာ္ဴပထားသည္။
ထုိႚအဴပင္
ဤစာတမ္းတၾင္ လူတဦးတေယာက္စီ၏ အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္

တာဝန္ရႀိမႁမဵားကို ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
ႎိုင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵား (Civil and Political Rights) ကို
အပုိဒ္ (၃) မႀ (၁၃) အထိတၾင္၎၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ
အခၾင့္အေရး (Economic, Social and Cultural Rights) မဵားကို အပုိဒ္ (၁၄) မႀ အပိုဒ္
(၁၈)
တၾင္၎
ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
စာတမ္း၏
ဒုတိယပိုင္းတၾင္
စာတန္းပၝလုပ္ငန္းမဵားအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရၾက္မႁကို
ေစာင့္ဳကပ္ရန္အတၾက္ အာဖရိကလူသားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ
ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚ (African Commission on Human and Peoples’ Rights) ကို
တည္ေထာင္ဴခင္းႎႀင့္ ထိုေကာ္မရႀင္၏ လုပ္ငန္းမဵားႎႀင့္ ပတ္သတ္၍ တိတိကဵကဵ
ေဖာ္ဴပေရးသားထားပၝသည္။
(၆) အာဖရိက လူသားႎႀင့္ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ ေကာ္မရႀင္ (African
Commission on Human and Peoples’ Rights)
ဤေကာ္မရႀင္သည္
အာဖရိကလူသားႎႀင့္
ဴပည္သူမဵား၏
အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း (African Charter on Human and Peoples’
Rights) ၏ အပိုဒ္ (၃၀ မႀ ၆၁) တၾင္ ေရးသားထားေသာ အခဵက္မဵားအရ
ေပၞေပၝက္လာခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
ဤေကာ္မရႀင္ကို
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံမဵာက
ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ထားသည့္ အဖၾဲႚဝင္ (၁၁) ဦးဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ အာဖရိက
တုိက္အတၾင္းရႀိ
လူသားႎႀင့္
ဴပည္သူမဵား၏
အခၾင့္အေရးမဵားကို
တိုးဴမႀင့္
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႎႀင့္ ၎တိုႚကို ကာကၾယ္ေပးေရးကို အာမခံႎုိင္ေစရန္ ဤေကာ္မရႀင္
သိုႚ အခၾင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားပၝသည္။ ဤေကာ္မရႀင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မဵားကို
ေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံမဵားမႀ ဆက္သၾယ္သတင္းပိုႚမႁႎႀင့္ အဖၾဲႚဝင္မဟုတ္ေသာ
ႎုိင္ငံမဵားမႀ ဆက္သၾယ္ သတင္းပိုႚမႁမဵားအေပၞတၾင္ မူတည္၍ လုပ္ကိုင္ေနပၝသည္။
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏ ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာမဵား တင္သၾင္းရန္ကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သိုႚ
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုသည္ကို ဤပဋိညာဥ္ စာတမ္းတၾင္ ထည့္သၾင္းမေရးသားထားပၝ။
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားမႀ ဆက္သၾယ္သတင္းပုိႚမႁမဵား (Communications)
ဆိုသည္မႀာ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပၝ အခဵက္မဵားကို အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတခုက ေဖာက္ဖဵက္
ကဵႃးလၾန္ေဳကာင္းကို
ယံုဳကည္ရသည့္
ခုိင္လံုေသာ
အေဳကာင္းဴပခဵက္မဵားရႀိပၝက
အဴခားအဖၾဲႚဝင္
ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံက
ေကာ္မရႀင္ထံသိုႚ
ဆက္သၾယ္တိုင္ဳကားဴခင္းကို
ဆိုလုိဴခင္းဴဖစ္သည္။

ထုိသုိႚ ခဵိႂးေဖာက္ေဳကာင္း ခိုင္လံုသည့္ အေဳကာင္းဴပခဵက္မဵား ရိႀလာပၝက
တိုင္ဳကားမည့္ ႎုိင္ငံႎႀင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္စရာ နည္းလမ္း ႎႀစ္လမ္းရႀိသည္။
ပထမနည္းလမ္းမႀာ ခဵိႂးေဖာက္သည္ဟု ေတၾႚရႀိရေသာ သက္ဆိုင္သည့္ႎိုင္ငံကို
ဆက္သၾယ္၍ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ရပ္တန္ႚေစရန္အတၾက္ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးႎိုင္သည္။
ထိုသိုႚေဆၾးေႎၾးရာမႀ
သေဘာတူညီမႁ
မရခဲ့လ႖င္
မည္သည့္အဖၾဲႚဝင္
ႎိုင္ငံမဆို
ထိုအေဳကာင္းအရာကို ေကာ္မရႀင္သိုႚ တင္ဴပႎုိင္သည္။
အဴခားတနည္းမႀာ တုိင္ဳကားသည့္ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံက ေကာ္မရႀင္ထံသိုႚ တုိက္ရိုက္
တင္ဴပဴခင္းဴဖစ္သည္။
ထုိသိုႚဆက္သၾယ္တုိင္ဳကားရာတၾင္
ထိုအေဳကာင္းအရာႎႀင့္
ပတ္သက္၍ ႎုိင္ငံအတၾင္းရႀိ အေရးယူေဆာင္ရၾက္မႁအားလံုးကို ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္
ခဲ့ေသာ္လည္း ေကဵနပ္ေလာက္သည့္ အေဴဖတစံုတရာကို မရရႀိသည့္ ေနာက္ဆံုးမႀသာ
ေကာ္မရႀင္သိုႚ တိုင္ဳကားရမည္ဴဖစ္သည္။ တုိင္ဳကားလာသည့္ အေဳကာင္းအရာအား
ေကာ္မရႀင္က အသင့္ေလ႖ာ္ဆံုး နည္းလမ္းကိုသံုး၍ ႎုိင္ငံအခဵင္းခဵင္း ခဵစ္ဳကည္ရင္းႎႀီးမႁကို
မပဵက္ေစသည့္
အေကာင္းဆံုး
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္
ခဵမႀတ္ေပးရသည္။
အကယ္၍
ခဵစ္ဳကည္ရင္းႎႀီးမႁ မပဵက္ေသာ အေဴဖရႀာမႁကို မရႎိုင္သည့္အခၝမဵိႂးတၾင္ ေကာ္မတီ၏
အဳကံဴပႂခဵက္မဵား ပၝဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ဴပင္ဆင္႓ပီး ထိုအစီရင္ခံစာကို
အာဖရိကတိုက္ ညီညၾတ္မႁအဖၾဲႚ႒ကီး၏ ႎုိင္ငံေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ အစိုးရမဵား ညီလာခံသိုႚ
တင္ဴပအစီအရင္ ခံမည္ဴဖစ္သည္။
ေကာ္မရႀင္၏လုပ္ငန္းမဵားတၾင္ ပၝဝင္သည့္ အဖၾဲႚဝင္မဟုတ္ေသာ ႎိုင္ငံမဵား၏
ဆက္သၾယ္သတင္းပိုႚမႁႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အာဖရိကလူသားႎႀင့္
ဴပည္သူမဵား၏
အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ
ပဋိညာဥ္စာတမ္းတၾင္
“အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားမႀလၾဲ၍
အဴခားဆက္သၾယ္မႁမဵား” ဟူ၍သာ ေဖာ္ဴပထားသည္။ မည္သည့္အဖၾဲႚမဵိႂးႎႀင့္ ႎုိင္ငံမဵိႂးက
ေကာ္မရႀင္ထံ တင္ဴပတိုင္ဳကားႎုိင္သည္ ဆိုေသာအခဵက္ကို တိတိကဵကဵ ေဖာ္ဴပထားဴခင္း
မရႀိပၝ။
ထိုႚအတၾက္ေဳကာင့္
လူတဦးတေယာက္ဴခင္းဴဖစ္ေစ
သိုႚမဟုတ္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚအစည္းမဵားကဴဖစ္ေစ
ဆက္သၾယ္တိုင္ဳကားမႁမဵား
ဴပႂလုပ္ႎိုင္သည္ဟု ေကာက္ခဵက္ခဵႎုိင္သည္။
ေကာ္မရႀင္အေနႎႀင့္ မိမိထံဆက္သၾယ္တိုင္ဳကားလာေသာ အေဳကာင္းအရာတခု
ကို မိမိကုိင္တၾယ္ ေဴဖရႀင္းဴခင္း ဴပႂ၊ မဴပႂ ႎႀင့္ပတ္သက္၍ လက္ခံႎုိင္မႁ (Admissibility)
စံမဵားကို တိတိကဵကဵ သတ္မႀတ္ထားသည္။ တိုင္ဳကားခံရသည့္ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံသိုႚ
ေကာ္မရႀင္က ထုိအေဳကာင္းအရာကို ေပးပိုႚ႓ပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ေကာ္မရႀင္သည္
ပဋိညာဥ္စာတမ္းတၾင္ ပၝဝင္သည့္ အခဵက္မဵားအေပၞ အမႀန္တကယ္ ခဵိႂးေဖာက္မႁ ရႀိ မရႀိ

လ႖ိႂႚဝႀက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မဵား အတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးရပၝသည္။ ထိုႚေနာက္တၾင္မႀ
ထိုေတၾႚရႀိခဵက္မဵားကို
သက္ဆိုင္ရာ
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံထံသိုႚအဴပင္
အာဖရိက
ညီညၾတ္ေရးအဖၾဲႚ႒ကီး၏ ႎုိင္ငံေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ အစိုးရမဵား ညီလာခံသိုႚ ေပးပိုႚရမည္
ဴဖစ္ပၝသည္။
(၇) အာဖရိက လူသားႎႀင့္ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္ေရးမဵားဆိုင္ရာ တရားရံုး (African
Court of Human and Peoples’ Rights)
အာဖရိက
လူသားႎႀင့္
ဴပည္သူမဵား၏
အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ
ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ (Protocol) ကို ၁၉၉၈ခု၊ ဇၾန္လ
(၉)ရက္ေနႚတၾင္ ဘာကီနာဖက္စ္ဆုိ ႎိုင္ငံ အိုေအဂၝဒိုဂို႓မိႂႚ၌ လက္မႀတ္ေရးထိုး ခဲ့ပၝသည္။
ထိုေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္တၾင္
အာဖရိက
လူသားႎႀင့္ဴပည္သူမဵား၏
အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရား တရားရံုးကို ဖၾင့္လႀစ္ရန္ ဆံုးဴဖတ္ခ့ဲပၝသည္။ ထိုေနာက္ဆက္တၾဲ
စာခဵႂပ္ကို ႎုိင္ငံ ၁၅ ႎုိင္ငံက အတည္ဴပႂခဲ့႓ပီးေနာက္ စာခဵႂပ္အသက္ဝင္လာခဲ့ပၝသည္။
ဤတရားရံုးအား အာဖရိကညီညၾတ္ေရးအဖၾဲႚ (OAU) ၏ ႎုိင္ငံေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္
အစိုးရမဵား ညီလာခံကေန၍ ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ထားသည့္ တရားသူ႒ကီးမဵားဴဖင့္
ဖၾဲႚစည္းထားပၝသည္။
ထိုတရားရံုးသိုႚ လူသားႎႀင့္ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ အာဖရိက
ေကာ္မရႀင္ (African Commission on Human and Peoples’ Rights) က ေန၍
အမႁမဵားကို
တင္သၾင္းႎုိင္ပၝသည္။
ထုိမ႖မက
ထုိအာဖရိက
ေကာ္မရႀင္တၾင္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ တိုင္ဳကားေသာႎုိင္ငံကဴဖစ္ေစ၊ ထိုသိုႚစၾပ္စၾဲဴခင္း မဟုတ္ေဳကာင္း
ေခဵပခဵက္ကို စၾပ္စၾဲခံရေသာ ႎုိင္ငံကဴဖစ္ေစ၊ ထိုသိုႚစၾပ္စၾဲဴခင္း မဟုတ္ေဳကာင္း ေခဵပခဵက္ကို
စၾပ္စၾဲခံရေသာႎုိင္ငံကဴဖစ္ေစ၊
ဤတရားရံုးသိုႚ
တင္သၾင္း
တိုင္ဳကားႎိုင္သလုိ
အာဖရိကတိုက္ရႀိ အစိုးရမဵားဆုိင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားကလည္း တုိင္ဳကားႎုိင္ပၝသည္။
ထိုသုိႚတင္သၾင္းတိုင္ဳကားမႁမဵားအား ထိုႎုိင္ငံမဵားအေနဴဖင့္ ဤေနာက္ဆက္တၾဲ
စာခဵႂပ္ကို အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ထိုး႓ပီးမႀုသာ လက္ခံႎိုင္ပၝမည္။ အကယ္၍ တုိင္ဳကားမႁ
သည္ ႎိုင္ငံမဵားက တုိင္ဳကားဴခင္းမဟုတ္ဘဲ တဦးတေယာက္ဴခင္းႎႀင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚအစည္းမဵားက
တင္သၾင္းတုိင္ဳကားမႁဴဖစ္ပၝက
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မဵားမႀာ
ပိုမိုရႁပ္ေထၾးတတ္သည္။
တဦးခဵင္း
သိုႚမဟုတ္
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖၾဲႚမဵားက
တုိင္ဳကားမႁဴဖစ္ပၝက ထိုတုိင္ဳကားခံရေသာ ႎုိင္ငံသည္ ထိုေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ကို
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး
ဴဖစ္ရမည့္အဴပင္
ထိုစၾပ္စၾဲခဵက္မဵားကို
ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္အတၾက္
တရားရံုး၏
လုပ္ပိုင္ခၾင့္အာဏာကုိ
လက္ခံသည့္

ဳကဴငာခဵက္ (Declaration)
တုိင္ဳကားႎိုင္ေပလိမ့္မည္။

တခုကိုေရးသားထုတ္ဴပန္မႀသာ

ထိုအမႁကို

တင္ဴပ

ထိုႚဴပင္ တုိင္ဳကားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖၾဲႚမႀာလည္း ေကာ္မရႀင္တၾင္
ေလ့လာခၾင့္ အဆင့္ရႀိေသာ အဖၾဲႚအစည္းဴဖစ္ရန္ လိုအပ္ပၝေသးသည္။ ထိုသိုႚေသာ
အမႁမဵိႂးအား
ဤတရားရံုးမႀ
ေန၍
အမိန္ႛခဵမႀတ္ဴခင္းမဴပႂဘဲ
တရားရံုးသိုႚ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚအစည္းမဵား
(NGOs)
က
တင္သၾင္းခဲ့ေသာ
တင္ဴပခဵက္အားလံုးကုိ ေကာ္မရႀင္ထံသိုႚ ေပးပိုႚရပၝသည္။
အဴခားအမႁမဵိႂးတၾင္ စၾပ္စၾဲထားေသာ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို တရားရံုးက စီရင္၍
အေရးယူေဆာင္ရၾက္သၾားရန္
စီရင္ခဵက္ခဵႎုိင္ပၝသည္။
သင့္ေတာ္သလုိ
ထိုစီရင္ခဵက္မဵားကို ေစာင့္ဳကပ္ရန္ တာဝန္အရႀိဆံုးမႀာ အာဖရိကညီညၾတ္ေရးအဖၾဲႚ၏
ဝန္႒ကီးမဵားေကာင္စီ (The Council of Ministers of the OAU) ဴဖစ္ပၝသည္။
(၈) အေမရိကတုိက္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ (American
Convention on Human Rights)
ဤသေဘာတူစာခဵႂပ္ကို ေကာ့စတာရီကာႎိုင္ငံ ဆန္ဂဵိႂႚဒ္ ဒီေကာ့စတာရီကာ
႓မိႂႚတၾင္ ၁၉၆၉ ခုႎႀစ္၊ ႎုိဝင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေနႚက အတည္ဴပႂဴပႉာန္းခဲ့သည္။
အေမရိကတိုက္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္၏နိဒၝန္းတၾင္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး
ေဳကဴငာစာတမ္းႎႀင့္
အဴခားႎုိင္ငံတကာ
လူႚအခၾင့္အေရး
စာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားကို
ညၿန္းဆိုေရးသားထားသည္ကို
ေတၾႚရသည္။
စာခဵႂပ္၏
ပထမပိုင္းတၾင္
အစိုးရမဵား၏
တာဝန္မဵားႎႀင့္
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵားအပၝအဝင္ အခၾင့္အေရးမဵားကို အစုိးရမဵားက အကာအကၾယ္ေပးရန္
ေဖာ္ဴပထားသည္။ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ဤစာခဵႂပ္ကုိ
လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္
ရရႀိႎိုင္ေသာ
အရင္းအဴမစ္မဵားကုိ
ထည့္သၾင္းစဥ္းစား၍
“တဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း
တုိးတက္စၾာဴဖင့္ အဴပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရၾက္မႁ” ကို အာမခံႎိုင္ရန္
လုပ္ေဆာင္သၾားရမည္ဟု
တာဝန္ေပးထားပၝသည္။
စာခဵႂပ္၏ဒုတိယပိုင္းတၾင္
ဤစာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားအား
လုိက္နာေစာင့္ထိမ္းမႁကို
ေစာင့္ဳကပ္ရန္အတၾက္
ဖၾဲႚစည္းတာဝန္ေပးထားေသာ အေမရိကတိုက္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္
(Inter-American Commission on Human Rights) ႎႀင့္ အေမရိကတုိက္ဆိုင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးတရားရံုး (Inter-American Court of Human Rights) တုိႚအေဳကာင္းကို
ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။

ဤသေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္
ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ႎႀစ္ခု
ရႀိပၝသည္။
ပထမေနာက္ဆက္တၾဲ
စာခဵႂပ္မႀာ
စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဤစာခဵႂပ္ကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိးထားေသာ အဖၾဲႚဝင္
ႎိုင္ငံမဵားသည္ ရရႀိႎိုင္ေသာ အရင္းအဴမစ္မဵားကို ထည့္သၾင္းစဥ္းစား၍ “တဴဖည္းဴဖည္း
ခဵင္း တုိးတက္စၾာဴဖင့္ အဴပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရၾက္မႁ” ကုိ အာမခံ
ႎုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သၾားရမည္ဟု တာဝန္ေပးထားပၝသည္။ ထုိစာခဵႂပ္၏ ဒုတိယပိုင္းတၾင္
ဤစာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားအား လုိက္နာေစာင့္ထိန္းမႁကို ေစာင့္ဳကပ္ရန္အတၾက္ ဖၾဲႚစည္း
တာဝန္ေပးထားေသာ အေမရိကတုိက္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္ (InterAmerican Commission on Human Rights) ႎႀင့္ အေမရိက တုိက္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးတရားရံုး (Inter-American Court of Human Rights) တုိႚအေဳကာင္းကို
ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
ဤသေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ႎႀစ္ခ ုရႀိပၝသည္။ ပထမ
ေနာက္ဆက္တၾဲ စာခဵႂပ္မႀာ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵား
ႎႀင့္ သက္ဆုိင္႓ပီး ၁၉၈၈ ခု၊ ႎိုဝင္ဘာလ (၁၇) ေနႚတၾင္ အယ္ဆာေဗဒိုး ႎိုင္ငံ
ဆန္ဆယ္လ္ဘာဒို႓မိႂႚတၾင္ အတည္ဴပႂ ဴပႉာန္းခဲ့ပၝသည္။ ထုိေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္တၾင္
ပၝဝင္ေသာအခဵက္မဵားမႀာ ႎုိင္ငံတကာ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး ႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ
အခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္တၾင္ ေဖာ္ဴပသည့္အတုိင္း တေသၾမတိမ္း ဴဖစ္သည္ကို ေတၾႚရပၝသည္။
ဒုတိယေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္မႀာ ေသဒဏ္ေပးမႁ ဖဵက္သိမ္းေရးႎႀင့္ သက္ဆုိင္႓ပီး ၁၉၉၀ခု
ဇၾန္လ(၈) ရက္ေနႚက ခဵီလီႎုိင္ငံ ဆန္တီယာဂိုဒီခဵီလီ႓မိႂႚတၾင္ အတည္ဴပႂ ဴပႉာန္းခဲ့ပၝသည္။
(၉) ပန္ဳကားဴခင္း (Appeal)
ပန္ဳကားဴခင္းဆိုသည့္ စကားလံုးမႀာ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကို အကာအကၾယ္
ေပးရန္အတၾက္
ဖၾဲႚစည္းထူေထာင္ထားေသာ
မည္သည့္အဖၾဲႚအစည္းမဵားသိုႚမဆို
တုိင္ဳကားခဵက္မဵား တင္သၾင္းဴခင္းကို ဆိုလိုပၝသည္။ ေယဘူယဵအားဴဖင့္ ပန္ဳကားဴခင္း
(Appeal) ဆိုသည္မႀာ တုိင္ဳကားဴခင္း (Complaint)၊ ေလ႖ာက္ထားဴခင္း (Petition)၊
ဆက္သၾယ္ဴခင္း (Communication)၊ အခုိင္အမာေဴပာဆုိဴခင္း (Claim) သိုႚမဟုတ္
ေတာင္းဆိုဴခင္း (Demand) တုိႚႎႀင့္ ဆင္တူပၝသည္။ တရားေရးဆိုင္ရာ၊ ႎုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ
သိုႚမဟုတ္ အုပ္ခဵႂပ္မႁပိုင္းဆုိင္ရာ စသည္ဴဖင့္ မည္သည့္သေဘာမဵိႂး ရႀိေစကာမူ
တုိင္ဳကားမႁမဵားအား တင္သၾင္းဴခင္းကို ဆုိလုိေသာ တရားေရးဆိုင္ရာ ေဝၝဟာရ
ဴဖစ္ပၝသည္။

(၁၀) အေဴခခံအခၾင့္အေရးမဵား (Basic Rights)
အခဵိႂႚေသာ
လူႚအခၾင့္အေရးမဵားမႀာ
အေဴခအေနအေဳကာင္းတရား
တစံုတရာေဳကာင့္
အကန္ႚသတ္ခံေကာင္းခံရႎိုင္ေသာ္လည္း
အခဵႂိႚေသာ
အခၾင့္အေရးမဵား မႀာမူ မည္သိုႚေသာအေဴခအေန၊ မည္သိုႚေသာအေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္မႀ
ကန္ႚသတ္ခင
ၾ ့္မရႀိ ဟု ဆိုထားသည္။ ထိုသိုႚကန္ႚသတ္ခၾင့္မရႀိေသာ အခၾင့္အေရးမဵားကို
အေဴခခံအခၾင့္အေရးဟု ေခၞသည္။ ထိုအေဴခခံအခၾင့္အေရးမဵားကို လူႚအခၾင့္အေရး
စာခဵႂပ္စာတန္းမဵားတၾင္ အထူးေရးသား ေဖာ္ဴပထားေလ့ရႀိသည္။ သိုႚေသာ္ ထုိအေဴခခံ
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ေဖာ္ဴပထားရာတၾင္
စာခဵႂပ္တခုႎႀင့္တခု
မတူဘဲ
ကၾဲဴပားေနတတ္သည္ကိုလည္း ေတၾႚႎုိင္သည္။ ဥပမာအားဴဖင့္ ႎုိင္ငံတကာ ႎိုင္ငံသားႎႀင့္
ႎိုင္ငံေရး အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားေသာ အေဴခခံ
အခၾင့္အေရးမဵား ဆိုသည္မႀာ (က) အသက္ရႀင္ခၾင့္ဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရး (ခ) ညႀင္းပမ္း
ႎႀိပ္စက္မႁ သိုႚမဟုတ္ လူသားမဆန္စာၾ ႎႀိပ္စက္မႁ၊ သိုႚမဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာ နိမ့္ကဵေစေသာ
ဆက္ဆံမႁတိုႚမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊ (ဂ) က႗န္ဴပႂဴခင္း သိုႚမဟုတ္ က႗န္အဴဖစ္ ဆက္ဆံဴခင္းတိုႚမႀ
ကင္းလၾတ္ခင
ၾ ့္ (ဃ) ဴပစ္မႁတခုအတၾက္ ေနာက္ထပ္တခၝ ဴပန္လည္ အဴပစ္ေပးဴခင္းမႀ
ကင္းလၾတ္ခင
ၾ ့္ (င) တရားဥပေဒေရႀႚတၾင္ လူသားအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂခံခၾင့္ (စ)
လၾတ္လပ္စၾာ
ေတၾးေခၞယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ပိုင္ခၾင့္
(ဆ)
စာခဵႂပ္
တၾင္
ေဖာ္ဴပထားသည့္တာဝန္ကို ဴပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ဴခင္းအတၾက္ ေထာင္ခဵဴခင္းမႀ
ကင္းလၾတ္ခင
ၾ ့္တိုႚဴဖစ္သည္။ သိုႚေသာ္ ဥေရာပႎႀင့္ အေမရိကတုိက္ ႎိုင္ငံမဵားတၾင္
ဴပႉန္းထားေသာ
လူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္မဵားတၾင္
ႎိုင္ငံတကာစာခဵႂပ္တၾင္
ဴပႉာန္းထားေသာ အေဴခခံအခၾင့္အေရးမဵားအနက္ ပထမေလးမဵိႂးဴဖစ္ေသာ အသက္ရႀင္
ခၾင့္ဆိုင္ရာအခၾင့္အေရး ၊ညႀင္းပမ္းႎႀိပ္စက္မႁ သိုႚမဟုတ္ လူသားမဆန္စာၾ ဆက္ဆံမႁ
သိုႚမဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာနိမ့္ကဵေစေသာ ဆက္ဆံမႁတိုႚမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊ က႗န္ဴပႂဴခင္း
သိုႚမဟုတ္
က႗န္အဴဖစ္ဆက္ဆံဴခင္းတိုႚမႀ
ကင္းလၾတ္ခင
ၾ ့္ႎႀင့္
ဴပစ္မႁတခုအတၾက္
ေနာက္ထပ္တခၝအဴပစ္ေပးဴခင္းမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္တိုႚကိုသာ အေဴခခံအခၾင့္အေရးအဴဖစ္
သတ္မႀတ္ေဖာ္ဴပထားသည္။
(၁၁) ပဋိညာဥ္စာတမ္း (Charter)
ဤအသံုးအႎႁန္းကို တေနရာႎႀင့္တေနရာမတူဘဲ ေဴပာင္းလဲသံုးေလ့ရႀိသည္။
တခၝတရံတၾင္
ႎုိင္ငံတကာသေဘာတူညီထားေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵားဴဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း (United Nations
Charter)၊ အာဖရိကလူသားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း

(African Charter on Human and Peoples’ Rights) သိုႚမဟုတ္ ဥေရာပလူမႁေရးဆုိင္ရာ
ပဋိညာဥ္စာတမ္းတခုခဵင္းကိုလည္း ပဋိညာဥ္စာတမ္းဟု သံုးႎႁံးသကဲ့သိုႚ အခဵိႂႚေသာ
စာခဵႂပ္မဵားကို ေပၝင္းစပ္၍ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းဟူ၍
ေရာ႕ပန္းေခၞေလ့ရႀိသည္။ ထိုႚေဳကာင့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းဆိုသည့္ စကားလံုးသည္
သံုးစၾဲသည့္ေနရာကိုလုိက္၍ အဓိပၯၝယ္ကၾဲဴပားေကာင္း ကၾဲဴပားႎုိင္ပၝသည္။
(၁၂) ကေလးသူငယ္ (Child)
ကေလးသူငယ္မဵား အခၾင့္အေရးဆိုင္ရား သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention on the
Rights of the Child) ကို ကမႝာ့ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံက ၁၉၈၉ ခု၊
ႎုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေနႚတၾင္ အတည္ဴပႂဴပႉာန္းခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္
ကေလးဆိုသည္မႀာ “အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ေအာက္ရႀိ မည္သူႚကိုမဆို” ဟူ၍ အဓိပၯၝယ္
ဖၾင့္ဆိုထားပၝသည္။
ထိုႚဴပင္ႎုိင္ငံေတာ္က
သတ္မႀတ္ဴပႉာန္းခဵက္သည္
(၁၈)
ႎႀစ္ထက္ေစာ၍
သတ္မႀတ္ထားခဲ့လ႖င္လည္း
ထိုသတ္မႀတ္ခဵက္ကိုလည္း
အသိအမႀတ္ဴပႂဴပန္ပၝသည္။
အမဵားအားဴဖင့္
ႎုိင္ငံမဵား၏
ကေလးအသက္
သတ္မႀတ္ခဵက္သည္ (၁၈) ႎႀစ္ဴဖစ္ေသာ္လည္း အခဵိႂႚႎုိင္ငံမဵားတၾင္ ထိုႚထက္ငယ္ေသာ
(၁၆) ႎႀစ္ ေအာက္အရၾယ္ကို ကေလးအဴဖစ္သတ္မႀတ္ထားပၝသည္။ ထိုသိုႚ ကေလးအဴဖစ္
သတ္မႀတ္ခဵက္
တခုတည္းသာ
ကၾဲဴပားေနသည္သာမက
ႎုိင္ငံအလိုက္
သတ္မႀတ္ထားေသာ ကေလးမဵား အလုပ္လုပ္ေသာအသက္၊ တရားဥပေဒအရ ဴပစ္ဒဏ္
စီရင္ႎုိင္ေသာအသက္ စသည္တိုႚမႀာလည္း တႎုိင္ငံႎႀင့္တႎုိင္ငံ ကၾဲဴပားလဵက္ရႀိပၝသည္။
(၁၃) ကေလးစစ္သား (Child Soldier)
ကေလးစစ္သားဆိုသည္မႀာ အသက္ (၁၈) ႎႀစ္ေအာက္ရႀိ ေယာက္ဵားေလး
သိုႚမဟုတ္ မိန္းကေလးကို အဴမဲတမ္းစစ္တပ္ သိုႚမဟုတ္ အဴမဲတမ္းမဟုတ္ေသာစစ္တပ္
သိုႚမဟုတ္ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚမဵားတၾင္ လက္နက္ကိုင္သည္ဴဖစ္ေစ၊ မကိုင္သည္ဴဖစ္ေစ၊
ထမင္းခဵက္၊ ပစၤည္းထမ္း၊ သတင္းပိုႚ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဴခင္း၊ မိသားစုဝင္မဵား မဟုတ္ဘဲ
ထုိအဖၾဲႚႎႀင့္အတူ ေနာက္မႀလုိက္ပၝေစဴခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ရည္ရၾယ္ခဵက္ဴဖင့္ဴဖစ္္ေစ၊
အတင္းအဳကပ္ လက္ထပ္ယူရန္ ရည္ရၾယ္ခဵက္ဴဖင့္ဴဖစ္ေစ ပၝဝင္ေနဴခင္းတုိႚသာမက
အဴခားေသာ ပံုစံအမဵိႂးမဵိႂးဴဖင့္ ပတ္သက္ေနေသာ သူမဵားဴဖစ္သည္ဟု အာဖရိကတုိက္ရႀိ
ကေလးမဵားအား စစ္တပ္မဵားအတၾင္း ဝင္ေရာက္ေစမႁႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုး
ခဵမႀတ္ရမည့္ မူဝၝဒမဵားတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ ထုိအဓိပၯၝယ္ဖၾင့္ဆိုခဵက္ကို ႎုိင္ငံတကာက
လက္ခံအသံုးဴပႂလ႖က္ရႀိသည္။

ကေလးစစ္သားႎႀင့္ပတ္သက္၍
ကေလးသူငယ္မဵား
အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention on the Rights of the Child) တၾင္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတၾင္းရႀိ
ကေလးမဵားအား
ကာကၾယ္ေပးရန္
အစိုးရမႀ
တာဝန္ရႀိသည္ဟု ဆိုထားသည့္အဴပင္ အသက္(၁၅)ႎႀစ္ ေအာက္ရႀိကေလးမဵားအား
စစ္တပ္အတၾင္း စစ္မႁထမ္းေစဴခင္းကို ကာကၾယ္တားဆီးေပးရန္ တာဝန္ေပးထားသည္။
ပင္မစာခဵႂပ္တၾင္ ကေလးမဵားစစ္တပ္အတၾင္း ဆႎၬအေလဵာက္ ဝင္ေရာက္ႎုိင္သည့္
အသက္ကုိ (၁၅) ႎႀစ္ သတ္မႀတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၉ခုႎႀစ္၊ ေမလတၾင္
အတည္ဴပႂ ဴပႉာန္းခဲ့ေသာ ကေလးစစ္သားစာခဵႂပ္ဟု အသိမဵားသည့္ ကေလးမဵား
လက္နက္ကိုင္ပဋိ
ပကၡတၾင္
ပၝဝင္မႁႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ
ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္
(Protocol) တၾင္ ထိုအသက္ကို (၁၈) ႎႀစ္သိုႚ တိုးဴမႀင့္ဴပႉာန္းလုိက္သည္။
ထိုေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္တၾင္ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံမဵားအေနဴဖင့္ အသက္ (၁၈)
ႎႀစ္ေအာက္ကေလးမဵားအား
အတင္းအဳကပ္စစ္တပ္ထဲဝင္ေစဴခင္း၊
စစ္သားအဴဖစ္ေကာက္
ယူဴခင္းမဵားမဴပႂရန္၊
ဆႎၬအေလဵာက္
စစ္တပ္အတၾင္းဝင္ေရာက္မႁကို (၁၈) ႎႀစ္အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ေပးရန္၊ ထုိသိုႚမဴဖစ္ႎုိင္ပၝက
အနိမ့္ဆံုး (၁၆) ႎႀစ္ သတ္မႀတ္ရန္၊ ထိုသုိႚသတ္ မႀတ္ထားေသာအသက္ကို အစိုးရ၏
ဆႎၬတခုထဲဴဖင့္
ေလ႖ာ့ခဵဴခင္းမဴပႂရန္၊
ဆႎၬအေလဵာက္
ဝင္ေရာက္္ေဳကာင္းကို
အာမခံႎုိင္ရန္အတၾက္ ထိုသူမဵား၏အသက္ ေထာက္ခံစာႎႀင့္ မိဘအုပ္ထိမ္းသူမဵား၏
ေထာက္ခံခဵက္
ရယူရန္တိုႚကို
လုပ္ေဆာင္ရန္
တင္ဴပထားသည္။
အဴခားအစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚအစည္းမဵားကိုလည္း အသက္ (၁၈)
ႎႀစ္ေအာက္
ကေလးမဵားအား
စစ္မႁထမ္းေစဴခင္းကို
ရပ္တံ့ရန္
ဆိုထားသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး စာခဵႂပ္မဵားအနက္ ယခုေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ တခုတည္းသာလ႖င္
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖၾဲႚမဵား၏
ပၝဝင္ပတ္သက္မႁကို
ရပ္တံ့ရန္
ေတာင္းဆိုထားဴခင္းရႀိေသးသည္။
ထိုေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္သည္ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖၞဝၝရီလ (၁၂) ရက္ေနႚတၾင္
အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ အေရႀႚအာရႀတၾင္ ကေမႝာဒီးယား၊ တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရႀားႎႀင့္ တီ
ေမာႎုိင္ငံတုိႚက ပဏာမလက္မႀတ္ (Signature) ေရးထိုးထား႓ပီး ဗီယက္နမ္ႎႀင့္
ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံတိုႚက အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ (Ratification) ေရးထိုးထားသည္။

(၁၄) ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵား (Civil and Political Rights)
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ႎုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားသည္ လူသားတုိႚတၾင္ရႀိေသာ
အခၾင့္အေရးမဵားဴဖစ္ရံုသာမက ႎုိင္ငံတၾင္းရႀိ လူသားတိုင္းအေပၞ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက
ေလးစားလုိက္နာရန္
လုိအပ္ေသာလူတဦးတေယာက္ခဵင္း၏
လၾပ္လပ္ခၾင့္မဵားပင္ဴဖစ္သည္။
ထိုအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံမႀ ၁၉၆၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေနႚတၾင္ အတည္ဴပႂဴပႉာန္းခဲ့ေသာ
ႎုိင္ငံတကာ ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခၾင့္အေရးမဵား သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္
ေယဵဘူယဵေဴပာႎိုင္သည္မႀာ
ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း
ေဖာ္ဴပထားသည္။
ႎိုင္ငံသားအခၾင့္အေရးဆိုသည္မႀာ
ႎုိင္ငံသားတုိႚ၏
အသက္ရႀင္ခၾင့္ႎႀင့္
လၾတ္လပ္ခၾင့္တိုႚကို
အစိုးရက
တရားလက္လၾတ္
ဝင္ေရာက္ေႎႀာင့္ယႀက္ဴခင္းမႀ
ကာကၾယ္ေပးေသာ အခၾင့္အေရးမဵားကို ဆိုလုိသည္။ ဥပမာ - အသက္ရႀင္ခၾင့္၊
က႗န္ဴပႂဴခင္းမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊ ႎႀိပ္စက္ဴခင္းမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊ ပုဂၢလိက လၾတ္လပ္ခၾင့္၊
လံုဴခံႂခၾင့္၊ လၾတ္လပ္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာသၾားလာခၾင့္၊ ယံုဳကည္ကိုး ကၾယ္ခၾင့္၊ တရားေရးအရ
စီရင္ပိုင္ခၾင့္ စသည္တိုႚဴဖစ္သည္။ ႎုိင္ငံေရး အခၾင့္အေရး ဆိုသည္မႀာ တုိင္းဴပည္ရႀိ
အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေရးရာမဵားတၾင္ ႎိုင္ငံသားမဵား ပၝဝင္ပတ္သက္ခၾင့္ကို ဆိုလိုပၝသည္။
ဥပမာ - မဲေပးခၾင့္၊ ေရၾးခဵယ္ပိုင္ခၾင့္၊ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္ ခၾင့္၊ အစိုးရေပၞလစီမဵား
ခဵမႀတ္ေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္
သိရႀိပၝဝင္ခၾင့္၊
လၾတ္လပ္စၾာ
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္၊
သတင္းႉာနမဵား လၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ စသည္တုိႚ
ဴဖစ္ပၝသည္။
(၁၅) လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ (Commission on Human Rights)
ဤေကာ္မရႀင္အား ကုလသမဂၢ စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ (United Nations
Economic and Social Council) က ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မရႀင္အား
လူႚအခၾင့္ေရးမဵား
တိုးတက္ေစေရးႎႀင့္
ကာကၾယ္ေပးေရးတိုႚ
လုပ္ေဆာင္ရန္
အခၾင့္အာဏာမဵား အပ္ႎႀင္းထားသည္။
မူလအစက ဤေကာ္မရႀင္ကို လူႚအခၾင့္အေရး စာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားကို ဴပင္ဆင္
ေရးဆၾဲရန္အတၾက္ သက္သက္္သာ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဤေကာ္မရႀင္ကေန၍
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကဴငာစာတမ္း၊ ႎုိင္ငံတကာ စီးပၾားေရး
လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္ ႎုိင္ငံတကာ
ႎိုင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵား သေဘာတူစာခဵႂပ္တိုႚကို ဴပင္ဆင္ေရးဆၾဲ
ေပးႎုိင္ခဲ့သည္။
၁၉၆၇
ႎႀင့္
၁၉၇၀
ခုႎႀစ္မဵားတၾင္
ဤေကာ္မရႀင္အား

လူႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵား ေစာင့္ဳကပ္ရန္တာဝန္ကို တိုးဴမႀင့္ သတ္မႀတ္လိုက္သည့္
ေနာက္ပိုင္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပုိင္ခၾင့္ အာဏာရႀိမႁမဵား ပိုမိုကဵယ္ဴပန္ႚ လာခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ေကာ္မရႀင္အား လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကို ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္း
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား၊ အစုလုိက္အဴပံႂလုိက္ႎႀင့္ စနစ္တကဵ ကဵႃးလၾန္မႁမဵားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး
ရန္အတၾက္ လုပ္ပိုင္ခင
ၾ ့္ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ ထုိသုိႚစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာတၾင္ အမဵားဴပည္သူ
ဳကားနာႎုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အေနဴဖင့္ လူႚအခၾင့္ေရး ခဵိႂးေဖာက္ေသာ ႎုိင္ငံမဵားအေပၞ
ဴပစ္တင္ရႁတ္ခဵဴခင္းကို ေကာ္မရႀင္က လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ လုပ္ငန္းစဥ္
(၁၅၀၃) အရလည္း ေကာ္မရႀင္သည္ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္
စၾပ္စၾဲခဵက္မဵားကို တုိက္ရိုက္စံုစမ္း စစ္ေဆးသၾားခၾင့္ ရႀိပၝသည္။
လက္ရႀိအေနဴဖင့္
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္သည္
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို
စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဴခင္း၊
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
အစီအစဥ္မဵားႎႀင့္ ေပၞလစီသစ္မဵားအတၾက္ အဆိုတင္သၾင္းဴခင္း၊ လူႚအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေရးအတၾက္ အကူအညီလုိအပ္ေသာ ႎိုင္ငံမဵားကို အဳကံဥာဏ္မဵားႎႀင့္
နည္းပညာ အကူအညီမဵားေပးဴခင္း၊ ယင္းရည္ရၾယ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
ကၸမဵားအတၾက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရၾက္ေပးဴခင္းတိုႚ ဴဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႎႀစ္မႀ စတင္၍
ရဝမ္ဒၝႎႀင့္ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယား ႎိုင္ငံမဵားကဲ့သုိႚ လူႚအခၾင့္အေရးအေဴခအေန
ဆုိးဆိုးဝၝးဝၝး
ဴဖစ္ပၾား
ခဲ့ေသာ
ႎုိင္ငံမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍
အထူးေဆၾးေႎၾးမႁ
အစည္းအေဝးမဵား ကဵင္းပခ့ဲသည္။
ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္းသည္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ကို လက္မႀတ္ေရးထိုး
လုိက္သည္ႎႀင့္ တဴပိႂင္နက္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးစံမဵားကို လုိက္နာရန္
တာဝန္ရႀိသည္။ အဴခားစာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားကို လက္မႀတ္ထိုးသည္ဴဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္
ဴဖစ္ေစ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးေဳကဴငာစာတမ္းပၝ လူႚအခၾင့္အေရးစံမဵားကို
လုိက္နာရန္မႀာ
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္း၏
တာဝန္ႎႀင့္ဝတၨရားမဵား
ဴဖစ္လာခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္မႀ ဆင္းသက္လာေသာ ဤလူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္သည္
ကုလသမဂၢအဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံမဵားအနက္ လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ စာခဵႂပ္မဵားကို
လက္မႀတ္ေရးထုိးဴခင္းမရႀိေသာ ႎုိင္ငံမဵား၏ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကိုပၝ
ေဝဖန္ႎုိင္ေသာ အာဏာရႀိသည့္ အဖၾဲႚဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ကို စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီက ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္
တၾင္ စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့႓ပီး ယေနႚတုိင္ ႎႀစ္စဥ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္၍ လူႚအခၾင့္အေရး
လုပ္ငန္းမဵားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္ေနသည္။ မူလက ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ (၁၈) ႎုိင္ငံ

ဴဖင့္
စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း
ယခုအခၝ
ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္
(၅၃)
ႎိုင္ငံဴဖင့္
ဖၾဲႚစည္းထားရႀိသည္။ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားမႀာ ရာသက္ပန္မဟုတ္ဘဲ (၃) ႎႀစ္လ႖င္တဳကိမ္
ေရၾးေကာက္သည္။ ေရၾးေကာက္ရာတၾင္ ကုလသမဂၢနည္းစနစ္အတိုင္း ေဒသအလိုက္
ခၾဲဴခားထားေသာ ႎုိင္ငံမဵား၏ ခၾဲတမ္းစနစ္အရ အာဖရိကေဒသမႀ (၁၅) ဦး၊ အာရႀေဒသမႀ
(၁၂) ဦး၊ အေရႀႚဥေရာပေဒသမႀ (၅) ဦး၊ ေတာင္အေမရိကေဒသမႀ (၁၁) ဦး၊
အေနာက္ဥေရာပႎႀင့္ အဴခားေဒသဟု သတ္မႀတ္ထားေသာ ဳသစေဳတလဵ၊ ကေနဒၝ၊
နယူးဇီလန္ ႎႀင့္ အေမရိကန္ႎိုင္ငံမဵားမႀ (၁၀) ဦး စသည္ဴဖင့္ ေရၾးေကာက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ေကာ္မရႀင္၏
လုပ္ငန္းမဵားကို
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီ၏
စည္းမဵဥ္း၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဵားအရ
လုပ္ေဆာင္ရသည္။
ေငၾေဳကး
ကိစၤႎႀင့္ဆုိင္ေသာ
အဆိုဴပႂခဵက္မဵား၊ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား၊ ေငၾစာရင္းႎႀင့္ အစီအစဥ္မဵားကို လည္း စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီက အဴမဲတမ္း ဴပန္လည္သံုးသပ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ (၅၃) ႎိုင္ငံသည္ ေကာ္မရႀင္၏
မဵားဴပားလႀေသာ
လုပ္ငန္းမဵားအားလံုးကို
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္ရန္
မလၾယ္ကူေသာေဳကာင့္ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္၏ေအာက္တၾင္ အလုပ္အဖၾဲႚမဵား၊
ႎုိင္ငံအလုိက္ လူႚအခၾင့္အေရး အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိမဵား၊ ကၸအလုိက္
လူႚအခၾင့္အေရးမဵား အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိမဵားအဴပင္ လၾပ္လပ္၍ က႗မ္းကဵင္
သူမဵားႎႀင့္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ဆပ္ေကာ္မရႀင္ (Sub-Commission) တုိႚကို ဖၾဲႚစည္း
ခန္ႚအပ္ထားသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ေအာက္ရႀိ အလုပ္အဖၾဲႚမဵားတၾင္ အတင္းအဳကပ္ ဆႎၬမပၝဘဲ ေပဵာက္ဆံုးမႁဆုိင္ရာ အလုပ္အဖၾဲႚ (Working

Group of Enforced of Involuntary Disappearance)

တရားလက္လတ
ၾ ္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းမႁဆိုင္ရာ အလုပ္အဖၾဲႚ (Working Group
on Arbitrary Detention)

ဖၾံႚဴဖိႂးတုိးတက္မႁ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အလုပ္အဖၾဲႚ (Working Group on the
Right to Development) တိုႚ ပၝဝင္သည္။
ထိုႚဴပင္
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္သည္
ႎုိင္ငံအလုိက္
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိမဵား
ခန္ႚအပ္၍ လူႚအခၾင့္အေရး အေဴခအေနမဵားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးအပ္

ေလ့ရႀိသည္။
ယခုအခဵိန္အထိ
အာဖဂန္နစၤတန္၊
ပၝပူးဝၝနယူးဂီနီးယား၊
ဴမန္မာ၊
ကေမႝာဒီးယား၊ ကဵႃးဘား၊ အယ္လ္ဆာေဗးဒိုး၊ အီေကၾဒိုး၊ ဂၾၝတီမာလာ၊ ေဟတီ၊ အီရတ္၊
အီရန္၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ပိုလန္၊ ဆိုမားလီးယား၊ တိုဂို၊ ဗိုေလးဗီးယား၊ ဘရၾမ္ဒီ၊
ရိုေမးနီးယား၊ ပၝလက္စတုိင္း၊ သီရိလကႆာ၊ ဆူဒန္ႎႀင့္ ဇုိင္ယားႎုိင္ငံတုိႚအတၾက္
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိမဵား ခန္ႚအပ္ေစလၿတ္ ခဲ့သည္။
အထူးကုိယ္
ထိုႚဴပင္
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္သည္
ကၸအလုိက္
စားလႀယ္မဵား (Thematic procedures) ခန္ႚအပ္ဴခင္းကိုလည္း ဴပႂလုပ္ ေလ့ရႀိသည္။
ယခုအခဵိန္အထိ
တရားလက္လၾတ္သတ္ဴဖစ္ဴခင္း၊
ႎႀိပ္စက္
ညႀင္းပမ္းဴခင္း၊
ေဳကးစားစစ္သားမဵားသံုးဴခင္း၊ ဘာသာေရးအရ ဖိႎႀိပ္ဴခင္း၊ ကေလးသူငယ္မဵားအား
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားဴခင္း၊
လူမဵိႂးေရးမုန္းတီးမႁ
ႎႀင့္
ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္ဴခင္း၊
လၾပ္လပ္စၾာထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း၊
တရားေရးဆိုင္ရာယႎၨရား
လၾတ္လပ္မႁ၊
အမဵိႂးသမီးမဵားအား အဳကမ္းဖက္မႁ၊ စၾန္ႚပစ္ပစၤည္းမဵား၏ အကဵိႂး သက္ေရာက္ဴခင္း
စသည့္ကၸမဵားဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္မဵားကို ခန္ႚအပ္ထားသည္။ ထိုႚအဴပင္
ဆႎၬမပၝဘဲ ေပဵာက္ဆံုးဴခင္း၊ မတရားခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္း၊ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ခၾင့္ႎႀင့္ ေရၾႚေဴပာင္း
အလုပ္သမားမဵား
အေဳကာင္းႎႀင့္
ပတ္သက္၍
စံုစမ္းရန္
အလုပ္အဖၾဲႚမဵား
ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ ဴပည္တၾင္း၌ အေဴခတကဵ မေနထိုင္ရေသာ သူမဵား (Internally
Displaced Persons) တိုႚအေဳကာင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အထူးကိုယ္စားဴပႂ (Sepcial
Representative) တဦးကို ခန္ႚအပ္ထားသည္။ ထိုတာဝန္ရႀိသူမဵားမႀ ေကာ္မရႀင္ထံသုိႚ
အစီရင္ခံစာ
တင္သၾင္းရပၝသည္။
ႎုိင္ငံအလိုက္
တင္သၾင္းဴခင္း
မဟုတ္ဘဲ
အေဳကာင္းအရာ
ကၸအလိုက္
တင္သၾင္းဴခင္းဴဖစ္သည္။
ႎုိင္ငံအလိုက္ႎႀင့္
ကၸအလုိက္
ခန္ႚထားေသာ
အထူးစံုစမ္း
စစ္ေဆးေရးအရာရႀိ
ထံသိုႚ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵားက
လႁံႚေဆာ္ဴခင္း၊
လိုအပ္ေသာသတင္းမဵား
ကို
ေထာက္ပံ့ဴခင္းမဵား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္။
ေဴခာက္ပတ္ဳကာဴမင့္ေသာ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ညီလာခံကို ႎႀစ္စဥ္
မတ္လလယ္မႀ ဧ႓ပီလကုန္အထိ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ၊ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပသည္။
ညီလာခံတၾင္ ပထမဦးဆံုး ေကာ္မရႀင္၏ ဥကၺဌတဦး၊ ဒုတိယ ဥကၺဌ သုံးဦးႎႀင့္
မႀတ္တမ္းတင္တဦးကို ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္သည္။ ထိုႚေနာက္ ညီလာခံ အစီအစဥ္ႎႀင့္
အခဵိန္ဇယားတိုႚကို သတ္မႀတ္ဳကသည္။
ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္မဵားသည္
ညီလာခံမစတင္မီႎႀင့္
ညီလာခံအတၾင္းတၾင္
၎လက္ေအာက္ရႀိ အလုပ္အဖၾဲႚငယ္မဵားအားလံုးႎႀင့္ ေတၾႚဆံုသည္။ ညီလာခံ မစတင္မီ

ေတၾႚဆံုေသာ ေတၾႚဆံုမႁကို (Pre-Sessional Working Group Meeting) ဟုေခၞ႓ပီး
ညီလာခံအတၾင္း အလုပ္အဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံု မႁမဵားကို (Sessional Working Group
Meeting) ဟုေခၞသည္။ အခဵိႂႚလုပ္ငန္းအဖၾဲႚမဵား၏ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁမဵားတၾင္ လူအမဵား
ပၝဝင္ တက္ေရာက္ႎိုင္သည္။ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ညီလာခံသိုႚ ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္
ႎုိင္ငံမဵားအဴပင္
အဖၾဲႚဝင္မဟုတ္ေသာ
ႎိုင္ငံကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊
ကုလသမဂၢ
ေအဂဵင္စီမဵားမႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ ကုလသမဂၢတၾင္ အတိုင္ပင္ခံ အဆင့္ ရရႀိထားေသာ
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႚမဵား တက္ေရာက္ႎုိင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ ညီလာခံလုပ္ငန္းစဥ္အရ ညီလာခံတၾင္ ေဆၾးေႎၾးမည့္
ေခၝင္းစဥ္ကိစၤမဵားကို ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႁး၏ ကိုယ္စားလႀယ္က
မိတ္ဆက္ေဳကဴငာ႓ပီး ထိုေခၝင္းစဥ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းေဳကာင္းႎႀင့္
စာရၾက္စာတမ္းမဵားကို
တင္ဴပသည္။
အထူးစံုစမ္း
စစ္ေဆးေရးအရာရႀိ
ႎႀင့္
က႗မ္းကဵင္သမ
ူ ဵား၏ ႎုိင္ငံအလုိက္ သိုႚမဟုတ္ ကၸအလိုက္ အစီရင္ခံစာမဵားကို
ေခၝင္းစဥ္မဵား မေဆၾးေႎၾးခင္ တင္ဴပေလ့ ရႀိသည္။ ထုိႚေနာက္ ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္တဦးက
ေခၝင္းစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပး႓ပီး ေကာ္မရႀင္မဟုတ္ေသာ ႎုိင္ငံကိုယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္
ကုလသမဂၢတၾင္ အတိုင္ပင္ခံ အဆင့္ ရရႀိထားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵား၏
ကိုယ္စားဴပႂသူမဵားမႀ ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ ေဴပာဆိုတင္ဴပဴခင္းကို ဴပႂလုပ္သည္။ ထိုႚဴပင္
အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားအေနဴဖင့္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအေပၞ သုိႚမဟုတ္
လူႚအခၾင့္အေရး ကၸတခုအေဳကာင္း အစီရင္ခံစာမဵားကို ထုတ္ေဝဴဖန္ႚခဵိႎုိင္သည္။
ထိုသိုႚေဴပာဆို
ခံရေသာ
ႎုိင္ငံအေနဴဖင့္လည္း
ထိုေဴပာဆိုခဵက္မဵားအေပၞ
ဴပန္လည္ေခဵပခၾင့္ ရႀိသည္။ ေနာက္ဆံုးတၾင္ ထိုေခၝင္းစဥ္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို
ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက မူဳကမ္းတင္သၾင္း၍ ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္မဵားက
မဲဆႎၬေပးကာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္သည္။
ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္
မဟုတ္ေသာ
ႎုိင္ငံမဵားသည္
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကို
ပူးတၾဲတင္သၾင္းႎုိင္ေသာ္လည္း
မဲေပး၍
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ေရးအတၾက္ ေဆၾးေႎၾးရာတၾင္ ပၝဝင္ခၾင့္မရႀိေပ။ ထိုသိုႚ ေကာ္မရႀင္က
ခဵမႀတ္လိုက္ေသာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရး
ေကာ္မတီက
အတည္ဴပႂရန္ လုိအပ္သည္။
ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖၾဲႚမဵားအနက္ ဤလူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ႎႀင့္ ၎၏အေထာက္အကူဴပႂ ဆပ္ေကာ္မရႀင္တၾင္သာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵား တုိက္ရိုက္ပၝဝင္ လႁပ္ရႀားႎုိင္သည့္အတၾက္ ထူးဴခားသည္ဟု ဆိုႎုိင္သည္။
ထုိအဖၾဲႚမဵားသည္
လူႚအခၾင့္အေရး
အစီရင္ခံစာမဵားကို
ဴပႂစုေရးသားထုတ္ေဝ႓ပီး
တင္ဴပႎုိင္ရံုမ႖မက
မိမိတိုႚတင္ဴပေသာ
ႎုိင္ငံ
သိုႚမဟုတ္
အေဳကာင္းအရာ

ကၸမဵားအေပၞ စိတ္ဝင္ စားေထာက္ခံလိုစိတ္ရႀိသည့္ ႎုိင္ငံကိုယ္စားလႀယ္မဵား၏
ေရႀႚေမႀာက္တၾင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ အစီရင္ခံ တင္ဴပႎုိင္သည္။ ထိုႚဴပင္မိမိတိုႚ
ခဵမႀတ္ေစလုိေသာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္ေစေရးအတၾက္
တၾန္းအားေပး
တိုက္တၾန္းလႁံႚေဆာ္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံကို
ႎိုင္ငံကိုယ္စားလႀယ္
မဵားသာ
တက္ေရာက္ႎုိင္ေသာ္လည္း
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္တၾင္ ႎိုင္ငံ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသာမက အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵားပၝ ပၝဝင္တက္ေရာက္ ႎုိင္ေသာေဳကာင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား၏
လုပ္ေဆာင္မႁကို အသိအမႀတ္ဴပႂေသာ ကုလသမဂၢ၏ ညီလာခံတခုဟု ဆိုႎုိင္သည္။
(၁၆) အမဵိႂးသမီးမဵား အဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ ေကာ္မရႀင္ (Commission on the Status
of Women)
အမဵိႂးသမီး
အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ
ေကာ္မရႀင္သည္
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီေအာက္တၾင္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မရႀင္ (၉) ခုအနက္
တခုအပၝအဝင္ ဴဖစ္သည္။ (၁၉၄၇) ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အမဵိႂးသမီး
အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ ေကာ္မရႀင္၏ တာဝန္မႀာ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊
ႎုိင္ငံသားခံယူေရး ႎႀင့္ ပညာေရး နယ္ပယ္မဵား တၾင္ အမဵိႂးသမီးအခၾင့္အေရးမဵား
တိုးတက္ဴမင့္မားေစေရးႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမဵား၊ အဳကံေပးခဵက္မဵားအား
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီသိုႚ
ဴပင္ဆင္ေပးရန္
ဴဖစ္သည္။
ထိုႚဴပင္
အမဵိႂးသမီးအခၾင့္အေရး နယ္ပယ္ထဲတၾင္ အမဵိႂးသားႎႀင့္ အမဵိႂးသမီး တန္းတူအခၾင့္အေရး
ရရႀိေရးအတၾက္ ခဵက္ခဵင္းေဴဖရႀင္း ေဆာင္ရၾက္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ဴပႍနာမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍ အဳကံဥာဏ္မဵားလည္း ေပးႎုိင္သည္။
ေနာက္ပုိင္းတၾင္ ေကာ္မရႀင္၏တာဝန္မဵား ပိုမိုကဵယ္ဴပန္ႚ အားေကာင္းလာခဲ့႓ပီး
အမဵိႂးသမီး အခၾင့္အေရး စံခဵိန္စံညၿန္းမဵား သတ္မႀတ္ေရး၊ ဆက္သၾယ္မႁ လုပ္ငန္းမဵားကို
ဴပန္လည္သံုးသပ္ေရး၊
အေထၾေထၾအဳကံေပးခဵက္မဵား
ထုတ္ဴပန္ေရးတိုႚအထိ
ကဵယ္ဴပန္ႚလာခဲ့သည္။ ေကာ္မတီသည္ အမဵိႂးသမီးမဵား၏ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္ လက္ထပ္႓ပီးေသာ အမဵိႂးသမီးမဵား၏ ႎုိင္ငံသားဴဖစ္ခၾင့္ဆုိင္ရာ
စာခဵႂပ္တိုႚကို
မူဳကမ္းေရးဆၾဲခဲ့သည္။
ေကာ္မတီ၏
ဦးေဆာင္မႁဴဖင့္
ကမႝာ့အမဵိႂးသမီးညီလာခံ (၄) ခုကို မကၺစီကန္စီးတီး၊ ကိုပန္ဟန္၊ ႎုိင္ရိုဘီႎႀင့္
ဘီဂဵင္း႓မိႂႚတိုႚတၾင္
ေအာင္ဴမင္စၾာ
ကဵင္းပႎုိင္ခဲ့သည္။
မူလ
စတင္ဖၾဲႚစည္းစဥ္က
ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္ (၁၅) ဦး ရႀိရာမႀ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ (၄၅) ဦးထိ တိုးပၾားလာသည္။
ထိုေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္မဵားသည္ ၎တုိႚ၏ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမဵားကို ကိုယ္စားဴပႂသည္။

(၁၇) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အဳကံဴပႂေထာက္ခံခဵက္မဵား ႎႀင့္
သေဘာတူညီခဵက္မဵားကို အသံုးခဵဴခင္းဆိုင္ရာ က႗မ္းကဵင္သမ
ူ ဵား ေကာ္မတီ
(Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations of the International Labor Organization)
ဤေကာ္မတီသည္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္
အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံမဵား၏ လုိက္နာေဆာင္ရၾက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရႀိမႁမဵားအား
အမႀန္တကယ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေလးစားလုိက္နာဴခင္း
ရႀိ
မရႀိကို
ေလ့လာရန္အတၾက္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ကေန၍
ဖၾဲႚစည္းထားေသာ
ေကာ္မတီဴဖစ္သည္။
ဤေကာ္မတီကို
လၾပ္လပ္သည့္
က႗မ္းကဵင္သမ
ူ ဵားဴဖင့္ ေပၝင္းစပ္ဖၾဲႚစည္းထားပၝသည္။ ထုိက႗မ္းကဵင္သူမဵားကို ၎တုိႚ၏
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
ကိုယ္ပိုင္စၾမ္းေဆာင္ႎုိင္မႁ
အရည္အခဵင္းမဵားအလိုက္
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေထၾေထၾညၿန္ဳကားေရးမႀႃး၏ အဳကံဴပႂခဵက္အရ အုပ္ခဵႂပ္မႁ
ေကာင္စီကေန၍ ခန္ႚအပ္ထားသည္။ ဤေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မႀာ ႎုိင္ငံမဵားက
လုိက္နာပၝမည္ဟု
သေဘာတူလက္မႀတ္
ေရးထိုးထားေသာ
စာခဵႂပ္ပၝ
အေဳကာင္းအရာမဵားအား
အမႀန္တကယ္
ေလးစားလုိက္နာဴခင္းရႀိမရႀိကို
သိရႀိရန္အတၾက္
ထုိႎုိင္ငံမဵားက
တင္သၾင္းသည့္
ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာမဵားအား
ေလ့လာဴခင္းဴဖစ္သည္။
အကယ္၍
ထုိႎုိင္ငံတႎုိင္ငံသည္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ စာခဵႂပ္တခုခုကို လက္မႀတ္မထိုးထားေသာ္လည္း ထိုႎုိင္ငံ၏
အစိုးရမႀ တင္သၾင္းေသာ အစီရင္ခံစာကိုဳကည့္၍ ေကာ္မတီက ေလ့လာႎုိင္သည္။
အကယ္၍
ႎုိင္ငံတႎိုင္ငံသည္
၎၏လုပ္ငန္းတာဝန္မဵားကို
သင့္ေလဵာ္သလို
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရၾက္ဴခင္းမရႀိဟု
ေကာ္မတီက
သံုးသပ္ခဲ့ပၝက
ထိုႎုိင္ငံအေနဴဖင့္
လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ
အခဵက္မဵားကို
ေဆာင္ရၾက္သၾားရန္
ေကာ္မတီက ပန္ဳကားရသည္။
(၁၈) စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး ႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးမဵား ေကာ္မတီ (Committee of
Economic, Social and Cultural Rights)
ဤေကာ္မတီသည္ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးမဵား ဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္အရ
ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴခင္းမဟုတ္ဘဲ
ကုလသမဂၢ၏
စီးပၾားေရး
ႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီ (ECOSOC) က ၁၉၈၅ခုႎႀစ္တၾင္ ဖၾဲႚစည္းေပးလိုက္ ဴခင္းဴဖစ္သည္။
စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္
၁၉၈၅ခုႎႀစ္အထိ
မိမတ
ိ ိုႚႎုိင္ငံ၏
အစီရင္ခံစာမဵားကို

ကုလသမဂၢ၏ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးေကာင္စီထံသိုႚ အစီရင္ခံ တင္သၾင္းခဲ့ဳကရသည္။
၁၉၈၅ခုႎႀစ္တၾင္
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္
ႎုိင္ငံမဵား၏
လုပ္ေဆာင္မႁမဵားအေပၞ
ပုိမို၍
ေစာင့္ဳကည့္ႎုိင္ရန္အတၾက္
ကုလသမဂၢ
စီးပၾားေရးႎႀင့္
လူမႁေရးေကာင္စီသည္
လၾတ္လပ္ေသာ က႗မ္းကဵင္သူ (၁၈)ဦး ပၝဝင္သည့္ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး ႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ
အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ ေကာ္မတီကို သီးသန္ႚဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္။ သိုႚရာတၾင္
အသစ္ဖၾဲႚစည္းလုိက္ေသာ
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီသည္
ကုလသမဂၢရႀိ
စီးပၾားေရးႎႀင့္
ေအာက္တၾင္သာ
ဆက္လက္ရႀိေနခဲ့သည့္အတၾက္
အဴခား
လူမႁေရးေကာင္စီ၏
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီကဲ့သိုႚ
စာခဵႂပ္ႎႀင့္သာ
သက္ဆိုင္ေသာ၊
သက္ဆိုင္ရာစာခဵႂပ္
ေအာက္တၾင္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ေကာ္မတီမဟုတ္ေခဵ။
ေကာ္မတီဝင္ (၁၈) ဦးကို (၄) ႎႀစ္လ႖င္ တဳကိမ္ ေရၾးေကာက္ေသာ္လည္း
ေကာ္မတီဝင္တဦးစီ၏
သက္တမ္းကုန္ဆံုးခဵိန္မႀာ
တေယာက္ႎႀင့္တေယာက္
မတူညီဳကပၝ။ (၁၈) ဦးအနက္ (၁၅) ဦးကို အာဖရိက၊ အာရႀ၊ အေရႀႚဥေရာပ၊
လက္တင္အေမရိကႎႀင့္ အေနာက္ဥေရာပတိုႚမႀ အညီအမ႖ေရၾးခဵယ္႓ပီး ကဵန္သံုးဦးကို
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံမဵားထဲမႀ ေဒသအလုိက္ ထပ္မံေရၾးခဵယ္သည္။ ေကာ္မတီသည္
တႎႀစ္လ႖င္
(၃)
႒ကိမ္
ေတၾႚဆံု၍
အစည္းအေဝး
ကဵင္းပသည္။
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ ဴဖစ္လာ႓ပီး (၂) ႎႀစ္အတၾင္း
ေကာ္မတီသိုႚ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းရ႓ပီး ပံုမႀန္ (၅) ႎႀစ္လ႖င္တဳကိမ္ အစီရင္ခံ
တင္သၾင္းရသည္။
ဤေကာ္မတီသည္
၁၉၉၅ခုႎႀစ္
က
ပနားမားႎုိင္ငံရႀိ
အိမ္ယာစီမံကိန္းမဵားကို
စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတၾက္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖၾဲႚကို
ေစလၿတ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သုိႚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရ းအဖၾဲႚ ေစလၿတ္႓ပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ
သၾားေရာက္စံုစမ္းဴခင္းမဵိႂးကို
အဴခားစာခဵႂပ္
ေကာ္မတီမဵားက
လုပ္ေဆာင္ဴခင္း
မရႀိေသးေခဵ။
အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းမည့္ ႎိုင္ငံအတၾက္ ေမးခၾန္းမဵားဴပင္ဆင္ရန္ ကိုယ္စားလႀယ္
(၅) ဦးပၝေသာ လုပ္ငန္းအဖၾဲႚကို ႒ကိႂတင္ဖၾဲႚစည္းေလ့ရႀိသည္။ အစီရင္ခံတင္ရမည့္ ႎိုင္ငံ
ကိုယ္စားလႀယ္သည္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတၾင္ အစီရင္ခံစာကို တင္သၾင္းရသည္။
ထိုိသိုႚ အစီရင္ခံစာတၾင္ စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵား ကိို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌
မည္သည့္အေဳကာင္းေဳကာင့္
အားနည္းေနရသည္ကို
အစီရင္ခံေလ့ရႀိသည္။
အမဵားအားဴဖင့္ ႎုိင္ငံ၏ ဓနအရင္းအဴမစ္ေဳကာင့္ ဟူ၍ အေဳကာင္းဴပတတ္သည္။
အစီရင္ခံစာတၾင္
ပထမပိုင္းအေနႎႀင့္
ႎုိင္ငံ၏
အေထၾေထၾအေဴခအေန၊
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵား၏ အေထၾေထၾအေဴခအေနမဵားကို တင္္ဴပ၍ ဒုတိယအပိုင္းတၾင္
စာခဵႂပ္ပၝ
အပိုဒ္မဵားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႁ
အေဳကာင္း
အစီရင္ခံစာကို

အပိုဒ္အလုိက္ အစီရင္ခံရသည္။ ထိုႎုိင္ငံ ကိုယ္စားလႀယ္အား လုပ္ငန္းအဖၾဲႚက
ဴပင္ဆင္ထားေသာ ကိစၤမဵား၊ ေကာ္မတီ အဖၾဲႚဝင္မဵားက ေမးဴမန္းလိုေသာ ေမးခၾန္းမဵားကို
ေမးဴမန္း႓ပီး အစီရင္ခံစာကို ေလ့လာဳကသည္။ ေနာက္တရက္
အစည္းအေဝး
ဴပန္စသည့္အခၝ ႎုိင္ငံကိုယ္စား လႀယ္က ယမန္ေနႚက ေမးခၾန္းမဵားကို ေဴဖဳကားရသည္။
ထိုႚေနာက္
တံခၝးပိတ္
အစည္းအေဝးဴပႂလုပ္၍
တာဝန္ေပးအပ္ဴခင္း
ခံရေသာ
ေကာ္မတီဝင္တဦးက ထိုႎုိင္ငံအတၾက္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကို ေရးဆၾဲသည္။ ထိုႚေနာက္
ထိုမူဳကမ္းကို ကဵန္ေကာ္မတီအဖၾဲႚဝင္မဵား အားလံုးက ဖတ္ရႁ၍ သေဘာတူညီခဵက္
ရယူသည္။ ေနာက္ဆံုး လူအမဵား တက္ေရာက္ေသာ အခမ္းအနားတၾင္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို
ေဳကဴငာ႓ပီး
ထိုႚေနာက္
ေကာ္မတီ၏
အစီရင္ခံစာတၾင္
မႀတ္တမ္းတင္သည္။
ထိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားသည္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံအထိ သက္ေရာက္မႁ
ရႀိသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵား (NGO) မဵားသည္ သက္ဆိုင္ရာႎုိင္ငံ၏
အစီရင္ခံစာကို
ေလ့လာရာတၾင္
ပၝဝင္ခၾင့္မရႀိေသာ္လည္း၊
ထိုႎုိင္ငံ၏
လုပ္ေဆာင္မႁအေဴခအေနမဵားကို ပံုႎႀိပ္၍ ေကာ္မတီသိုႚ တင္သၾင္းႎိုင္သည္။ ေကာ္မတီ၏
တံခၝးဖၾင့္
ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵားတၾင္
(NGO)မဵားအေနႎႀင့္
က႗မ္းကဵင္သူ
မဵားအဴဖစ္
ပၝဝင္ႎုိင္သည္။
လုပ္ငန္းအဖၾဲႚထံသိုႚ
ႎႁတ္ဴဖင့္အစီရင္
ခံႎုိင္သည္။
သိုႚရာတၾင္
ဤေကာ္မတီႎႀင့္ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ (NGO) မဵားမႀာ နည္းပၝးလႀသည္။ ထိုႚဴပင္
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းက
ေကာ္မတီထံသိုႚ
မိမိတိုႚ
ႎိုင္ငံႎႀင့္
အစိုးရတိုႚ၏
လုပ္ေဆာင္ေနမႁမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
တင္ဴပတုိင္ဳကားပိုင္
ခၾင့္မရႀိေပ။
ထိုသိုႚ
တဦးခဵင္းတင္ဴပႎုိင္မႁကို ခၾင့္ဴပႂမည့္ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ တခု ေပၞထၾန္းလာႎုိင္ေစရန္
စတင္လႁံႚေဆာ္လဵက္ရႀိသည္။ အခဵိႂႚႎုိင္ငံမဵား အေနဴဖင့္ ဤစီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ
အခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားကို
လူႚအခၾင့္အေရးအဴဖစ္
အသိအမႀတ္
ဴပႂထားဴခင္း
မရႀိေသးေခဵ။
ဥပမာ
အေမရိကန္ႎုိင္ငံတၾင္
ထိုအခၾင့္အေရးမဵား
အေဳကာင္းကို
သမတကလင္တန္
လက္ထက္တၾင္မႀသာ စတင္မိတ္ဆက္ ေဴပာဆို႓ပီး ေဆၾးေႎၾးဴငင္းခုန္ေနဆဲ ရႀိေသးသည္။
ထိုအခဵက္သည္
ကုလသမဂၢ
တၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
အယူအဆမဵား
ေဆၾးေႎၾးသည့္အခၝတုိင္း အကန္ႚအသတ္ ဴဖစ္ေနရေသးသည့္ အခဵက္ဴဖစ္သည္။
(၁၉) အမဵိႂးသမီးမဵားအား ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ ပေပဵာက္ေရးေကာ္မတီ (Committee on the
Elimination of Discrimination against Women)
ဤေကာ္မတီအား ၁၉၇၉ခု၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္ေနႚတၾင္ အတည္ဴပႂ ဴပဌာန္းခဲ့ေသာ
အမဵိႂးသမီးမဵားအား နည္းမဵိႂးစံုဴဖင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား ဖဵက္သိမ္းေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
အရ အမဵိႂးသမီးမဵားအား နည္းမဵိႂးစံုဴဖင့္ ခၾဲဴခားထားမႁအားလံုး ဖဵက္သိမ္းေရးစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားကို စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံမဵားက ေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရၾက္မႁ ရႀိမရႀိ အေပၞ
ေစာင့္ဳကည့္ရန္ ဖၾဲႚစည္းထူေထာင္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ေကာ္မတီတၾင္ အဖၾဲႚဝင္ (၂၃) ဦး ပၝဝင္႓ပီး စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားက
တင္သၾင္းေသာ အမည္စာရင္းမဵားကတဆင့္ လ႖ိႂႚဝႀက္မဲေပးစနစ္ဴဖင့္ ေရၾးခဵယ္ဴခင္း
ဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵား၏
ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵားကို
ေအာင္ဴမင္ေအာင္
႒ကိႂးစားေဆာင္ရၾက္ႎုိင္မည့္သူမဵား ဴဖစ္ရမည္ဟေ
ူ သာ စံဴဖင့္ ေရၾးခဵယ္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ေကာ္မတီဝင္မဵားသည္
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚႎုိင္ငံမဵားက
အဆိုဴပႂသူမဵား
ဴဖစ္ေသာ္လည္း
သက္ဆုိင္ရာႎုိင္ငံမဵားကို
ကုိယ္စားဴပႂသူမဵား
မဟုတ္ဘဲ
သီးဴခားလၾတ္လပ္၊
က႗မ္းကဵင္သမ
ူ ဵားသာ
ဴဖစ္သည္။
သက္တမ္းမႀာ
(၄)
ႎႀစ္
ဴဖစ္သည္။
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို
အေမရိကန္ႎုိင္ငံ၊
နယူးေယာက္႓မိႂႚတၾင္
ႎႀစ္စဥ္
ဇန္နဝၝရီလကုန္မႀ စတင္၍ (၃) ပတ္ဳကာ ကဵင္းပေလ့ရႀိသည္။
စာခဵႂပ္တၾင္
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္
ေရးထိုးလုိက္ေသာႎုိင္ငံသည္
လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး
တႎႀစ္အဳကာတၾင္
အစီရင္ခံစာ
တင္သၾင္းရသည္။
ပံုမႀန္
အစီရင္ခံစာကို
(၄)
ႎႀစ္လ႖င္တဳကိမ္
တင္သၾင္းရသည္။
ေကာ္မတီသည္
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏ အစီရင္ခံစာမဵားႎႀင့္ အဴခားအစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵား၏ ယႀဥ္႓ပိႂင္
အစီရင္ခံစာမဵားကို
လက္ခံသည္။
ထိုေကာ္မတီသည္
သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္
ဴပဌာန္းထားေသာ အခဵက္မဵားအေပၞ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားက မည္သည့္ အတုိင္းအတာဴဖင့္
ကဵင့္သံုးေနသည္ကို ပံုမႀန္ေစာင့္ဳကည့္သည္။ သေဘာတူ စာခဵႂပ္ပၝ ရည္ရၾယ္ခဵက္
ပန္းတုိင္မဵားသိုႚ
တက္လႀမ္းႎုိင္ေရးအတၾက္
သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရ၏
ေပၞလစီခဵမႀတ္ရာတၾင္
ေစ့စပ္ေသဴခာေစရန္
အေဴခခံလိုအပ္ခဵက္မဵားကို
အေထာက္အကူေပးသည္။ အမဵိႂးသမီးမဵား တုိးတက္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေစမည့္
အစိုးရေပၞလစီမဵားတၾင္
အမဵားဴပည္သူမဵားက
ပၝဝင္ႎုိင္မည့္နည္းကို
ေထာက္ကူေပးသည္။
သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားကို
အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတၾင္
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္
ႎုိင္ငံမဵားအေနႎႀင့္
ဳကံႂေတၾႚရမည့္
ဴပႍနာ
အခက္အခဲမဵားကို ေဴဖရႀင္းႎုိင္ေရးအတၾက္ အကူအညီေပးဴခင္း၊ ထိုဴပႍနာမဵားကို
ေဴဖရႀင္းႎုိင္မည့္ ေပၞလစီမဵား ခဵမႀတ္ဴခင္းတိုႚကို ကူညီေဆာင္ရၾက္သည္။ ထိုႚဴပင္
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံမဵားအဳကား သတင္း ဖလႀယ္မႁကို အေထာက္အကူေပးသည္။
ေကာ္မတီသည္ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းရမည့္ ႎုိင္ငံထံ မိမိတိုႚသိလိုေသာ
ကိစၤမဵား၊
ေမးခၾန္းမဵားကို
အစီရင္ခံစာ
မတင္သၾင္းမီ
႒ကိႂတင္အသိေပး႓ပီး

အစီရင္ခံစာထဲတၾင္ ေဴဖဳကားရန္ ပန္ဳကားႎုိင္သည္။ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းရသည့္
ႎုိင္ငံ၏ ကိုယ္စားလႀယ္သည္ ေကာ္မတီအစည္းေဝးတၾင္ ႎႁတ္ဴဖင့္ အစီရင္ခံေလ့ရႀိသည္။
ေကာ္မတီဝင္မဵားက
ထိုႎုိင္ငံကိုယ္စားလႀယ္
တင္သၾင္းေသာ
အစီရင္ခံစာႎႀင့္
အဴခားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵားက ေပးပိုႚေသာ သတင္းမဵားကို အေဴခခံ၍
ထိုႎုိင္ငံအေပၞ အဳကံေပးခဵက္မဵား ထုတ္ဴပန္ရသည္။ ေနာက္တ႒ကိမ္ အစီရင္ခံရာတၾင္
သိလိုေသာအခဵက္မဵားအား
သက္ဆိုင္ရာႎုိင္ငံသုိႚ
အသိေပးရသည္။
ထုိအဳကံေပးခဵက္မဵားကို
ကုလသမဂၢ
ေကာ္မတီအစည္းေဝး
႓ပီးဆံုးပၝက
ေထၾေထၾညီလာခံသိုႚ တင္ဴပသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵားသည္ ေကာ္မတီထံသိုႚ သက္ဆိုင္ရာ ႎုိင္ငံသည္
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားအေပၞ ခဵိႂးေဖာက္ေနသည္ကို တရားဝင္တင္ဴပ အစီရင္ခံႎုိင္ဴခင္း
မရႀိေသာ္လည္း
ထုိႎုိင္ငံရႀိ
အမဵိႂးသမီးမဵား၏
အေဴခအေနမဵား
အေဳကာင္းကို
ယႀဥ္႓ပိႂင္အစီရင္ခံစာမဵား ေရးသား၍ တင္ဴပႎုိင္သည္။ အစုိးရမဵားက တင္သၾင္းေသာ
အစီရင္ခံစာမဵားသည္ အမဵားအားဴဖင့္ အဴဖစ္မႀန္ မဵားကို ထိမ္ခဵန္ထားတတ္ေလ့ ရႀိသဴဖင့္
ထိုႎုိင္ငံအေဳကာင္းကို တိတိကဵကဵ သိရႀိက႗မ္းကဵင္ေသာ အဖၾဲႚမဵား၏ အစီရင္ခံစာမဵား၊
သတင္းအခဵက္အလက္မဵား သည္ ေကာ္မတီအတၾက္ အသံုးဝင္သည္။ ထိုသုိႚေသာ
ယႀဥ္႓ပိႂင္အစီရင္ခံစာမဵား ႎႀင့္ သတင္းမဵားကို သက္ဆုိင္ရာႎုိင္ငံ ကုိယ္စားလႀယ္က
ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတၾင္ အစီရင္ခံစာ မတင္သၾင္းမီ ႒ကိႂတင္၍ ေပးပုိႚႎုိင္ပၝက ပိုမို
အကဵိႂးရႀိသည္။
အဘယ္ေဳကာင့္ဆိုေသာ္
ထိုအစီရင္ခံစာမဵား၊
သတင္းအခဵက္
အလက္မဵားအေပၞ ကိုးကား၍ ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရကို ေမးခၾန္းမဵား
႒ကိႂတင္ေပးပိုႚ၍ ေဴဖဳကား ေစႎုိင္ေသာေဳကာင့္ဴဖစ္သည္။ ယႀဥ္႓ပိႂင္ အစီရင္ခံစာမဵားသည္
တိကဵမႁ၊ တိုေတာင္းမႁရႀိရန္ လိုအပ္သည္။ ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တုိင္း ေကာ္မတီသည္ မိမိ၏
လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္မႁမဵားကို စီးပၾာေရးႎႀင့္ လူမႁေရး ေကာင္စီမႀတဆင့္ ကုလသမဂၢ
ေထၾေထၾညီလာခံသုိႚ
အစီရင္ခံ
တင္သၾင္းရပၝသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာႎႀင့္အတူ
ေကာ္မတီ၏ အဳကံဴပႂခဵက္မဵားကို ပူးတၾဲေပးပိုႚေလ့ရႀိပၝသည္။
(၂၀) လူမဵိႂးေရး ဖိႎႀိပ္ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား ဖဵက္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ (Committee
on the Elimination of Racial Discrimination)
ဤေကာ္မတီသည္ ၁၉၆၅ ခု၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္ေနႚတၾင္ ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံမႀ အတည္ဴပႂဴပဌာန္းလိုက္ေသာ လူမဵိႂးေရး ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္ ဆက္ဆံမႁ
ပံုစံအားလံုး ဖဵက္သိမ္းဴခင္းဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination) အရ ဖၾဲႚစည္းေပၞေပၝက္လာခဲ့ဴခင္း
ဴဖစ္ပၝသည္။

လူမဵိႂးေရးခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္မႁ
ပံုစံအားလံုး
ဖဵက္သိမ္းေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားအေပၞ
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚမဵား၏
ေလးစားတန္ဖိုးထား
လုပ္ေဆာင္မႁကို
ေစာင့္ဳကည့္ရန္အတၾက္
က႗မ္းကဵင္သူအဖၾဲႚဝင္ (၁၈) ဦးပၝေသာ
ေကာ္မတီကို
ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္ စာခဵႂပ္တင
ၾ ္ အတည္ဴပႂလက္မႀတ္
ေရးထိုး႓ပီး တႎႀစ္အဳကာတၾင္ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းရသည္။ ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာကို (၄)
ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္
တင္သၾင္းရသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာတၾင္
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
တရားဥပေဒ
ေရးဆၾဲေရး၊
စီရင္ေရးႎႀင့္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး
အဴခားေသာကၸမဵားတၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ အခဵက္မဵားကို
တင္ဴပရသည္။ အစုိးရက ထိုသိုႚ မိမိတိုႚ လုပ္ေဆာင္မႁမဵားကို တင္ဴပေသာ
အစီရင္ခံစာသာမက စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက အဴခားအဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံသည္
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵာကို ေကာင္းမၾန္စၾာ ႒ကိႂးစား ေဆာင္ရၾက္မႁ မရႀိဟု တုိင္ဳကားပၝကလည္း
ထုိတုိင္ဳကားခဵက္ကို ေကာ္မတီက လက္ခံႎုိင္သည္။ ထိုႚအဴပင္ စာခဵႂပ္ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက
လူတဦးအေပၞ သိုႚမဟုတ္ လူတစုအေပၞ စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵား ခဵိႂးေဖာက္ေနပၝသည္ဟု
တိုင္ဳကားေသာ တဦးခဵင္း တုိင္ဳကားမႁမဵားကိုလည္း လက္ခံေလ့လာသည္။
(၂၁) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အဖၾဲႚအစည္းမဵား လၾပ္လပ္စၾာ
ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ (Committee on Freedom of Association of the
International Labor Organization)
ဤေကာ္မတီသည္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏
ေအာက္တၾင္ရႀိ႓ပီး
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏
လၾတ္လပ္စၾာအဖၾဲႚအစည္း
ဖၾဲႚစည္းခၾင့္
အေဴခအေနကို အထူးေစာင့္ဳကပ္ စစ္ေဆးသၾားရန္ တာဝန္ရႀိသည္။ အလုပ္သမား
အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဖၾဲႚစည္းမႁပံုစံဴဖစ္ေသာ သံုးပၾင့္ဆုိင္စနစ္ကဲ့သိုႚပင္ ဤေကာ္မတီ တၾင္လည္း
အစိုးရမဵား၊ လုပ္ငန္းရႀင္မဵား ႎႀင့္ အလုပ္သမားမဵားဴဖင့္ ေပၝင္းစပ္ဖၾဲႚစည္းထားပၝသည္။ ILO
အုပ္ခဵႂပ္မႁအဖၾဲႚကေန၍
ဤေကာ္မတီ၏
ဥကၺဌကို
ေရၾးခဵယ္ခန္ႚထားေပးသည္။
ဤေကာ္မတီသည္
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားမႀ
အစုိးရမဵား၊
အလုပ္သမားသမဂၢမဵားႎႀင့္
လုပ္ငန္းရႀင္အဖၾဲႚအစည္းမဵား၏
တုိင္ဳကား
ခဵက္မဵားအား
လက္ခံဴခင္းႎႀင့္
စီစစ္သံုးသပ္ဴခင္းတိုႚကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
ILO
အေဴခခံဥပေဒမဵားတၾင္
ဴပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း
အဖၾဲႚအစည္းမဵား
လၾတ္လပ္စၾာ
ဖၾဲႚစည္းခၾင့္စာခဵႂပ္ကို
လက္မႀတ္ေရးထိုးမထားသည့္
ႎုိင္ငံကိုလည္း
တုိင္ဳကားမႁ
ရႀိလာပၝက
ဤေကာ္မတီအေနဴဖင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းႎုိင္ခၾင့္ ရႀိသည္။

(၂၂) ကေလးအခၾင့္အေရးမဵားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ (Committee on the Rights of the
Child)
ဤေကာ္မတီသည္ ၁၉၈၉ခု၊
ဴပဌာန္းခဲ့ေသာ
ကေလးသူငယ္မဵား
ေပၞေပၝက္လာခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။

ႎုိဝင္ဘာ (၂၀) ရက္ေနႚတၾင္ အတည္ဴပႂ
အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္အရ

ကေလးအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္
ေကာ္မတီကို
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏ လုပ္ေဆာင္မႁမဵားကို ေစာင့္ဳကည့္ရန္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္။
လၾပ္လပ္႓ပီး က႗မ္းကဵင္သူ (၁၀) ဦးဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္
စာခဵႂပ္တၾင္ အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး (၂) ႎႀစ္တၾင္ ေကာ္မတီသိုႚ အစီရင္ခံစာ
တင္သၾင္းရ႓ပီး ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာကို (၅) ႎႀစ္လ႖င္ တ႒ကိမ္ တင္သၾင္းရသည္။
ဤေကာ္မတီသည္
လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မတီမဵားထဲတၾင္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵား၏
အခန္းကၸကို
ေနရာအေပးဆံုးႎႀင့္
ထိုအဖၾဲႚမဵား၏
ပၝဝင္လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္ႎုိင္မႁ အခန္းကၸ အမဵားဆံုးေကာ္မတီ ဴဖစ္သည္။
ေကာ္မတီသည္ တႎႀစ္လ႖င္ (၂) ႒ကိမ္ ဇန္နဝၝရီလ ႎႀင့္ စက္တင္ဘာလ တုိႚတၾင္
ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚ၌ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးသည္။ ပံုမႀန္အစည္းအေဝးမဵားအ႓ပီး ေနာက္တ႒ကိမ္
အစည္းအေဝးအတၾက္ ေကာ္မတီဝင္မဵား ပၝဝင္ေသာ အလုပ္အဖၾဲႚငယ္ကို ဖၾဲႚစည္း၍
ေနာက္ထပ္
(၅)
ရက္
အစည္းအေဝး
ဴပႂလုပ္သည္။
သာမန္အားဴဖင့္
ထိုအလုပ္အဖၾဲႚငယ္၏
ပဏာမ
အစည္းအေဝးကို
ေဖေဖာ္ဝၝရီလ
ႎႀင့္
ေအာက္တိုဘာလတိုႚတၾင္
ကဵင္းပသည္။
ထိုအလုပ္အဖၾဲႚငယ္၏
တာဝန္မႀာ
ေနာက္ႎႀစ္တၾင္ အစီရင္ခံစာ တင္ဴပရန္အလႀည့္ကဵေသာ ႎုိင္ငံအေပၞ မိမိတိုႚ သိလိုေသာ
အေဳကာင္းအရာမဵား၊ အခဵက္အလက္မဵားကို ဴပင္ဆင္ေမးဴမန္းရန္ ဴဖစ္သည္။ ဥပမာ ဴမန္မာႎုိင္ငံသည္ သကၺရာဇ္ ၂၀၀၀ခုႎႀစ္၊ စက္တင္ဘာလတၾင္ ကေလးသူငယ္မဵား
အခၾင့္အေရး
ေကာ္မတီသိုႚ
ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာ
တင္သၾင္းရန္
အလႀည့္ကဵပၝက
ထိုအလုပ္အဖၾဲႚငယ္မဵားသည္
ဴမန္မာႎုိင္ငံႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
ေမးခၾန္းမဵား၊
အခဵက္အလက္မဵားကို
၁၉၉၉
ခုႎႀစ္၊
အစည္းအေဝးအတၾင္းတၾင္
ဴပင္ဆင္႓ပီး
ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ႒ကိႂတင္ေပးပိုႚရသည္။
ထိုအလုပ္အဖၾဲႚငယ္၏ ပဏာမအစည္းအေဝးသိုႚ ကုလသမဂၢ ေအဂဵင္စီမဵားသာ
တက္ေရာက္ခၾင့္ရႀိ႓ပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵား တက္ေရာက္ခၾင့္မရႀိ။ ႕ခင္းခဵက္အဴဖစ္
အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းရန္ အလႀည့္ကဵေသာ ႎုိင္ငံအေဳကာင္းကို အစီရင္ခံစာ

ထုတ္ေဝဴဖန္ႚခဵီထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵားလည္း ဖိတ္ဳကားမႁ ခံရပၝက
တက္ေရာက္ႎုိင္သည္။
ဖိတ္ဳကားဴခင္း ခံႎုိင္ရန္အတၾက္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵား အေနဴဖင့္
သက္ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံရႀိ ကေလးမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ေရးသား ရမည္။
အစီရင္ခံစာတၾင္ ထိုႎုိင္ငံတၾင္ ဴဖစ္ေပၞေနေသာ ကေလးသူငယ္မဵား၏ အေဴခအေနႎႀင့္
အခဵက္အလက္မဵားကို
တင္ဴပရမည္ဴဖစ္႓ပီး
အစိုးရက
တင္ဴပေသာ
ႎုိင္ငံအစီရင္ခံစာမဵားကို ေကာ္မတီက ေလ့လာႎုိင္ေရးအတၾက္ အေထာက္အကူ
ဴဖစ္ေစရမည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတၾင္ အခဵက္လက္မဵားကို ဦးစားေပး ေရးသားရ႓ပီး ႎုိင္ငံေရး
အေငၾႚအသက္မဵား
မပၝေစရ။
အဂႆလိပ္၊
ဴပင္သစ္၊
စပိန္ဘာသာသံုးမဵိႂးအနက္
ဘာသာစကား တမဵိႂးမဵိႂးႎႀင့္ ေရးသားႎုိင္႓ပီး စာမဵက္ႎႀာ (၂၀) ထက္ မေကဵာ္လၾန္ေစရ။
တဴခားဘာသာဴဖင့္
ေရးသားထားေသာ
အစီရင္ခံစာမဵားကို
ေကာ္မတီက
လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္။ အစီရင္ခံစာ ေရးသား႓ပီးပၝက အစီရင္ခံစာ မတၨႃႎႀင့္အတူ
လုပ္ငန္းအဖၾဲႚငယ္ အစည္းအေဝးသိုႚ တက္ေရာက္လိုေဳကာင္း ပန္ဳကားလၿာကိုပၝ
ေကာ္မတီထံ တင္သၾင္းရသည္။
ႎုိင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာကို ဦးေဆာင္စစ္ေဆးရန္ အလုပ္အဖၾဲႚငယ္အတၾင္းမႀ
ေကာ္မတီဝင္တဦးကို
ေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ္
တင္ေဴမႀာက္ေလ့ရႀိသည္။
ထိုအလုပ္
အဖၾဲႚငယ္၏ ပဏာမအစည္းအေဝးတၾင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖၾဲႚမဵားက လုပ္ငန္း
အဖၾဲႚငယ္၏ ေရႀႚေမႀာက္တၾင္ ႎႁတ္ဴဖင့္အစီရင္ခံဴခင္းကို ဴပႂလုပ္ႎုိင္သည္။ ကုလသမဂၢ
ေအဂဵင္စီမဵားကလည္း ႎႁတ္ဴဖင့္ အစီရင္ခံႎုိင္သည္။
ထိုသိုႚ ႎႁတ္ဴဖင့္ အစီရင္ခံမႁမဵား
႓ပီးဆံုးပၝက ေကာ္မတီအဖၾဲႚဝင္မဵားသည္ ထိုတင္ဴပ ခဵက္မဵားအေပၞ မူတည္သံုးသပ္၍
သက္ဆိုင္ရာႎုိင္ငံအတၾက္ ေမးခၾန္းမဵား ေမးဴမန္းစံုစမ္းႎုိင္သည္။
ထိုအလုပ္အဖၾဲႚငယ္ ပဏာမအစည္းအေဝးအတၾင္း သက္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံရႀိ
ကေလးမဵား အေဴခအေနႎႀင့္ ပတ္သက္၍ တင္ဴပေသာအခဵက္မဵားကို အေဴခခံ႓ပီး
သိလိုေသာေမးခၾန္းမဵားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရထံ ေပးပိုႚကာ စာႎႀင့္ေရးသား ေဴဖဆိုရန္
ေတာင္းဆိုေလ့ရႀိသည္။ ထိုႚဴပင္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရကို ေနာက္တ႒ကိမ္ကဵင္းပမည့္
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးသုိႚ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ဳကားရသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတၾင္
အစုိးရ ကုိယ္စားလႀယ္သည္ ေကာ္မတီက ေပးပိုႚေမးဴမန္းထားေသာ ေမးခၾန္းမဵားကို
ရႀင္းလင္း ေဴဖဳကားရသည္။ ဤတ႒ကိမ္တၾင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵားသည္
ေလ့လာရံုသာ ေလ့လာခၾင့္ရႀိ႓ပီး ဝင္ေရာက္ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ မရႀိေပ။ ေနာက္ဆံုးတၾင္
ေကာ္မတီက
သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအေပၞ
ေလ့လာစံုစမ္း
ေတၾႚရႀိခဵက္မဵားကို

ထုတ္ဴပန္ေလ့ရႀိသည္။
ထိုသုိႚ
ထုတ္ဴပန္မႁမဵားကို
တက္ေရာက္သူမဵားအားလံုး
သိရႀိေစရန္
အမဵားသိေအာင္
သက္ဆုိင္ရာအစိုးရထံသုိႚလည္း ထိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို ေပးပိုႚသည္။

အစည္းအေဝး
ေဳကဴငာသည္။

(၂၃) ဆက္သၾယ္ဴခင္း (Communication)
လူူႚအခၾင့္အေရး
အေဴခအေနမဵားကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတၾက္
တရားဝင္အာဏာ ရႀိေသာ အဖၾဲႚအစည္းကိုဴဖစ္ေစ၊ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီမဵားကိုဴဖစ္ေစ
စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပၝရန္ ပန္ဳကားဴခင္းကို ဆုိလိုသည္။ ဥပမာအားဴဖင့္ ႎိုင္ငံတႎုိင္ငံရႀိ
အစုိးရက ေပၞတာဆၾဲေနဴခင္းကို ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္ရႀိ
လူႚအခၾင့္
အေရးေကာ္မတီသိုႚ
တင္ဴပတုိင္ဳကားဴခင္းမဵိႂးဴဖစ္သည္။
တခၝတရံတၾင္
ယခုစကားလံုး အစား တိုင္ဳကားဴခင္း (Complaint) ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလ႖ာက္ထားဴခင္း
(Petition) ဟူ၍၎ အမဵိႂးမဵိႂးသံုးေလ့ရႀိသည္။ ထိုသိုႚဆက္သၾယ္တိုင္ဳကားရာတၾင္
တုိင္ဳကားသူမႀာ တဦးခဵင္းဴဖစ္ေစ၊ တဦးခဵင္းစုေပၝင္း၍ အုပ္စုလုိက္ဴဖစ္ေစ တုိင္ဳကားဴခင္း
ဴဖစ္ႎုိင္သလို ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအေပၞ အဴခားတႎုိင္ငံက တုိင္ဳကားဴခင္းကို ခၾင့္ဴပႂေသာ
အေမရိကတုိက္
လူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵိႂးမဵား၌
တုိင္ဳကားသူမႀာ
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံလည္း ဴဖစ္ႎုိင္သည္။
အခဵိႂႚသေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားတၾင္
တဦးခဵင္းတုိင္ဳကားမႁကို
ခၾင့္ဴပႂသလို
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက အဴခားတႎုိင္ငံအား တုိင္ဳကားဴခင္းကိုလည္း ခၾင့္ဴပႂပၝသည္။ ဥပမာ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ ႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္
ကေလးအခၾင့္အေရး
စာခဵႂပ္တိုႚသည္
တဦးခဵင္းဴဖစ္ေစ၊
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံကဴဖစ္ေစ
မည္သည့္တုိင္ဳကားမႁမဵိႂးကိုမႀ လက္မခံပၝ။
ဆက္သၾယ္တုိင္ဳကားမႁတခုကို လက္ခံစံုစမ္းႎုိင္ရန္အတၾက္ တုိင္ဳကားခံရေသာ
ႎုိင္ငံအစိုးရအေနဴဖင့္ ထိုကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဴဖရႀင္းမႁ
ႎႀင့္
လုပ္ပိုင္ခၾင့္
(Competence)
ကို
အသိအမႀတ္ဴပႂ
ေလးစားမႀသာ
အဆင္ေဴပႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။ ထိုသုိႚ ေလးစားမႁမရႀိပၝက ဆက္သၾယ္တုိင္ဳကားမႁမဵားမႀာ
ေကာင္းစၾာ ထိေရာက္မႁ မရႀိႎုိင္ပၝ။
(၂၄) လုပ္ပိုင္ခၾင့္ (Competence)
ဥပေဒအသံုးအႎံႁးအရ
လုပ္ပိုင္ခၾင့္
(Competence)
ဆုိသည္မႀာ
သတ္မႀတ္ထားေသာ နယ္ပယ္အဝန္းအဝိုင္းအတၾင္ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခၾင့္ဟု အဓိပၯၝယ္

ဖၾင့္ႎုိင္သည္။ အမဵားစု အသံုးဴပႂေလ့ရႀိေသာ အဓိပၯၝယ္မႀာ တတ္သိက႗မ္းကဵင္သူမဵား
အေနဴဖင့္
သူတိုႚ၏
လုပ္ငန္းမဵားကို
အရည္အခဵင္းရႀိရႀိ
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ရန္
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အသိပညာဟုလည္း ဆိုႎုိင္ပၝသည္။
ဤစကားလံုးကို
တရားေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္
လူႚအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
ေကာ္မတီမဵားအား လုပ္ပိုင္ခၾင့္ေပးထားေသာ တုိင္ဳကားမႁမဵားကို လက္ခံပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္
ပတ္သက္၍ မဳကာခဏ အသံုးဴပႂေလ့ရႀိပၝသည္။ တုိင္ဳကားလာေသာ အမႁမဵားကို စတင္၍
မစံုစမ္း မစစ္ေဆးခင္ ထိုေကာ္မတီသည္ ထိုတုိင္ဳကားခဵက္အား မိမိလုပ္ပိုင္ခၾင့္အတိုင္း
လက္ခံႎုိင္မႁရႀိမရႀိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခၾင့္ အာဏာႎႀင့္ ကိုက္ညီမႁရႀိမရႀိကို
ပထမဦးဆံုး
သံုးသပ္ဆင္ဴခင္ရပၝသည္။
ထိုသုိႚ
ဆင္ဴခင္သံုးသပ္ႎုိင္ရန္အတၾက္
ေကာ္မတီသည္ ………………..
(က) မိမိေကာ္မတီကို တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ သေဘာတူစာခဵႂပ္က ယခုကဲ့သုိႚ
တုိင္ဳကားဴခင္းကို လက္ခံခၾင့္ ခၾင့္ဴပႂထားပၝသလား။
(ခ) ထိုတုိင္ဳကားမႁသည္
မိမိေကာ္မတီမႀ
အခဵက္မဵားကို ခဵိႂးေဖာက္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသလား။

တာဝန္ရႀိသည့္

သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ

(ဂ) တုိင္ဳကားခံရေသာ ႎုိင္ငံသည္ ထိုစာခဵႂပ္ကို အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ ထိုးထားပၝသလား။
(ဃ) အကယ္၍ လက္မႀတ္ထိုးထားပၝက ထိုႎုိင္ငံသည္ ေကာ္မတီထံ တုိင္ဳကားမႁကို
ခၾင့္ဴပႂသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ကို အသိအမႀတ္ဴပႂ လက္မႀတ္ေရးထိုး
ထားပၝသလား။
(င) တုိင္ဳကားသည့္သူသည္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံဴဖစ္ပၝက ထိုႎုိင္ငံသည္လည္း ဤစာခဵႂပ္ကို
လက္မႀတ္ထိုးထားပၝသလား။
(စ) ထိုတုိင္ဳကားသည့္ ႎုိင္ငံကေရာ ေကာ္မတီထံ တုိင္ဳကားမႁကို ခၾင့္ဴပႂသည့္
သက္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ကို အသိအမႀတ္ဴပႂ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားပၝသလား
စသည့္ ေမးခၾန္းမဵားကိုေမး၍ ဆင္ဴခင္သံုးသပ္ရသည္။
အကယ္၍ ထိုေမးခၾန္းတခုခုကိုသာ မေဴဖဆိုႎုိင္ပၝက ထိုေကာ္မတီအေနဴဖင့္
ထိုတုိင္ဳကားခဵက္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရၾက္ရန္အတၾက္ လုပ္ပိုင္ခင
ၾ ့္

အာဏာမရႀိဟု ဆုိႎုိင္သည္။ ထိုသိုႚဴဖစ္ပၝက ေကာ္မတီသည္
လက္ခံဴခင္း၊ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားဴခင္း မလုပ္ႎိုင္ေတာ့ပၝ။

ထိုတုိင္ဳကားခဵက္ကို

(၂၅) တုိင္ဳကားခဵက္ (Complaint)

ေယဘုယဵအားဴဖင့္ တုိင္ဳကားဴခင္း (Complaint) ဆိုသည္မႀာ ပန္ဳကားဴခင္း
(Appeal)၊
ေလ႖ာက္ထားဴခင္း
Petition)၊
ဆက္သၾယ္ဴခင္း
Communication)၊
အခုိင္အမာေဴပာဆိုဴခင္း (Claim)၊ သိုႚမဟုတ္ ေတာင္းဆိုဴခင္း (Demand) တိုႚႎႀင့္
ဆင္တူပၝသည္။
တုိင္ဳကားဴခင္းဆိုသည့္
ေဝၝဟာရကို
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္တင
ၾ ္
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံသည္
စာခဵႂပ္ပၝအခၾင့္အေရးမဵားကို
ေကဵနပ္ေလာက္သည့္ အဆင့္ဴဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ေနေဳကာင္း တဴခားႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက
တုိင္ဳကားသည့္အခၝ အသံုးဴပႂသည္။ ထိုသိုႚ တိုင္ဳကားႎိုင္ရန္အတၾက္ တုိင္ဳကားသူ
ႎႀစ္ႎုိင္ငံစလံုးသည္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
ႎုိင္ငံေရာ
တုိင္ဳကားခံရသည့္ႎုိင္ငံ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ သေဘာတူစာခဵႂပ္ကို လက္မႀတ္ထိုးထားသည့္ ႎုိင္ငံဴဖစ္ရမည္။
ထိုသိုႚဴဖစ္႓ပီးက အုပ္ခဵႂပ္မႁအဖၾဲႚအေနဴဖင့္ ထိုစၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားခဵက္ကို အစီရင္ခံ စာေရး၍
တင္ဴပႎုိင္ရန္အတၾက္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရႀင္တရပ္ကို
ဖၾဲႚစည္းရမည္။
အာဖရိကတိုက္ လူသားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားဆုိင္ရန္ သေဘာတူစာခဵႂပ္
မႀာလည္း အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ယခုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဵား
အတုိင္းပင္ ဴဖစ္သည္။
(၂၆) ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ (Constitution)

ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ သိုႚမဟုတ္ အေဴခခံဥပေဒသည္ ႎိုင္ငံတႎုိင္ငံတၾင္
အဴမင့္မားဆံုး တရားေရးဆိုင္ရာ ဴပဌာန္းခဵက္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ကို
လၿတ္ေတာ္တရပ္ သိုႚမဟုတ္ ဴပည္လံုးက႗တ္ ဆႎၬခံယူပၾဲကေန၍ ဴပဌာန္းရသည္။
၎သည္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၏ အုပ္ခဵႂပ္ပံုစနစ္၊ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးစနစ္ႎႀင့္
အေဴခခံလၾတ္လပ္မႁတုိႚကို ေဖာ္ဴပေပးထားေသာ ဥပေဒလည္းဴဖစ္သည္။ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံကို
မည္သည့္ပံုစံဴဖင့္ အုပ္ခဵႂပ္ရမည္၊ လူထုကိုယ္စားလႀယ္ တာဝန္ရႀိသူမဵားအေနဴဖင့္
မည္သည့္ရာထူး အဆင့္ဆင့္ဴဖင့္ တာဝန္ယူရမည္တိုႚအဴပင္ အစိုးရဌာနမဵားအဳကား
မည္ကဲ့သိုႚ ဆက္ဆံေဆာင္ရၾက္ရမည္တိုႚကို တိတိကဵကဵ ေဖာ္ဴပထားသည္။ အေဴခခံ
ဥပေဒထဲတၾင္ ႎုိင္ငံသားမဵား၏ ရပိုင္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ စီမံအုပ္ခဵႂပ္ေသာ အစုိးရ၏
ေဆာင္ရၾက္ပိုင္ခၾင့္ အာဏာတုိႚကို ဴပဌာန္းထားေသာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား ပၝဝင္သည္။
ထိုသိုႚဴပဌာန္းထားခဵက္မဵားႎႀင့္ အညီသာ အစုိးရအေနဴဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။
အေဴခခံဥပေဒထဲတၾင္
ဴပဌာန္းထားသည့္အတုိင္းသာ
ဥပေဒမဵားကို
ဴပဌာန္းဴခင္း၊

ဴဖည့္စၾက္ဴပင္ဆင္ဴခင္းတိုႚကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။ ႎုိင္ငံမဵား၏ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံ
ဥပေဒမဵားထဲတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ အေဴခခံကဵေသာ လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို
အစဥ္အဴမဲ
အသိအမႀတ္ဴပႂထား႓ပီး
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး
ေဳကဴငာစာတမ္းတၾင္ ပၝဝင္သည့္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကို ကိုးကားေရးသားထားေလ့
ရႀိပၝသည္။ ထိုႚေဳကာင့္ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ ဆိုသည္မႀာ ႎုိင္ငံသားတဦးခဵင္းစီ၏
အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္ႎႀင့္ ရပိုင္ခၾင့္ အခၾင့္အေရးမဵားကို အာမခံခဵက္ ေပးရံုမ႖မက
ႎုိင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရး၏ သေဘာသဘာဝမဵား ကိန္းေအာင္းေနသည့္အတၾက္
လူႚအခၾင့္အေရးမဵား
လူတဦးခဵင္းစီအေပၞ
သက္ေရာက္ေနသည္ကို
ႎုိင္ငံတကာ
ေဖာ္ဴပေနသည္။
(၂၇) အတိုင္ပင္ခံအဆင့္ (Consultant Status)
ကုလသမဂၢ စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ၏ ရည္ရၾယ္ခဵက္လုပ္ငန္းမဵားႎႀင့္
ကိုက္ညီေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားအား ကုလသမဂၢ၏ အတုိင္ပင္ခံ
အဆင့္ရႀိေသာ အဖၾဲႚစည္းမဵားအဆင့္ သတ္မႀတ္ထားဴခင္းကို ဆိုလုိသည္။
ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ အပိုဒ္ (၇၁)တၾင္ စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ (Ecosoc)
ႎႀင့္
အဴခားဌာနမဵား၏
အစည္းအေဝးမဵား၊
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္၏
အစည္းအေဝးမဵားတၾင္
အေရးပၝေသာ
အခန္းကၸက
ပၝဝင္ေလ့ရႀိသည္။
အစည္းအေဝးဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္ရာတၾင္ ထိုအဖၾဲႚမဵားသည္ ပၝဝင္ဆႎၬမဲ ေပးခၾင့္မရ
ေသာ္လည္း ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္ရာတၾင္ အေရးပၝေသာ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းဴခင္း၊
ဖတ္ဳကားဴခင္းမဵား
ဴပႂလုပ္ႎုိင္သည္။
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္
ခဵမႀတ္သည့္အခၝတၾင္
ေလ့လာသူအဴဖစ္ တက္ေရာက္ေလ့လာႎုိင္သည္။ အတုိင္ပင္ခံအဆင့္္ ရရႀိေသာ
အဖၾဲႚမဵားသည္
လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ႎႀင့္
ဆပ္ေကာ္မရႀင္
စသည့္
ကုလသမဂၢအဖၾဲႚမဵား၏ လူႚအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကပ္မႁ လုပ္ငန္းမဵားတၾင္ တန္ဖိုးရႀိေသာ
သတင္းအခဵက္အလက္မဵား ေပးပိုႚဴခင္းဴဖင့္ အေထာက္အကူ ဴပႂႎုိင္သည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵားအေပၞ ထားရႀိသည့္ အတုိင္ပင္ခံအဆင့္ကို သံုးမဵိႂး
သတ္မႀတ္ခၾဲဴခားထားသည္။
ပထမအဆင့္ဴဖစ္သည့္
အေထၾေထၾအတုိင္ပင္ခံအဆင့္
ဆိုသည္မႀာ (Ecosoc) ၏ လုပ္ငန္းအမဵားစုတၾင္ ရည္ရၾယ္ခဵက္တူ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရၾက္ေနေသာ
အဖၾဲႚမဵားကို
ေပးအပ္ေသာ
အဆင့္ဴဖစ္သည္။
ဒုတိယအဆင့္ဴဖစ္ေသာ
အထူးအတိုင္ပင္ခံအဆင့္
ဆုိသည္မႀာ (Ecosoc) ၏
လုပ္ငန္းမဵားအနက္
အခဵိႂႚေသာ
လုပ္ငန္းမဵားတၾင္
ရည္ရၾယ္ခဵက္တူ
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရၾက္ေနေသာ
အဖၾဲႚမဵားကို
ေပးအပ္ေသာ

အဆင့္ဴဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ဴဖစ္သည့္
(Roster)
အဆင့္ဆိုသည္မႀာ
အထက္ပၝအဆင့္ ႎႀစ္မဵိႂးလံုးႎႀင့္ အဳကံႂးမဝင္ေသာ္လည္း (Ecosoc) ကို အသံုးဝင္
အေရးပၝေသာ အခဵက္အလက္မဵား ကူညီေထာက္ပံ့ႎုိင္သည့္ အဖၾဲႚမဵားကို ေပးအပ္ေသာ
အဆင့္ဴဖစ္သည္။
(Ecosoc) က ဖၾဲႚစည္းေပးထားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵား
ေကာ္မတီသည္
ႎႀစ္ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္
ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး၍
အတိုင္ပင္ခံအဆင့္
ေလ႖ာက္ထားလာေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားကို ဆံုးဴဖတ္ဴခင္း၊ (Ecosoc) တၾင္ တင္ဴပမည့္
အခဵက္မဵားကို တုိင္ပင္ႎႀီးေႎႀာဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္သည္။
ကုလသမဂၢတၾင္
အတိုင္ပင္ခံအဆင့္
ရရႀိ႓ပီး
အေလးထားခံရေသာ
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵား ဴဖစ္ရန္အတၾက္ တိကဵေသာ ပံုသၸန္အဆင့္
ရႀိရမည္။ တိကဵမႀန္ကန္ေသာ သတင္းမဵား ေပးပိုႚႎုိင္ရမည္။ ထိုႚအဴပင္ ေနာက္ဆက္တၾဲ
သတင္းမဵား ေပးပိုႚႎုိင္ရမည္။ အဆင့္အတန္းမႀီေသာ အစီရင္ခံမႁမဵား၊ အစီရင္ခံစာမဵား၊
ထုတ္ဴပန္ေဳကဴငာခဵက္မဵား
ထုတ္ဴပန္ႎုိင္ရမည္။
အေရးတယူ
ေရးဆၾဲထားေသာ
စီမံခဵက္မဵားႎႀင့္ ေသသပ္ေသာ နည္းလမ္းေဳကာင္းမဵား ရႀိရန္လိုအပ္သည္။
(၂၈) သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention)
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention) ဆိုေသာ စကားလံုးႎႀင့္ အဓိပၯၝယ္တူေသာ
အဴခားေဝၝဟာရမဵားမႀာ (Covenant) ႎႀင့္ (Treaty) တိုႚဴဖစ္သည္။ ထိုေဝၝဟာရမဵား
အားလံုးကို ႎုိင္ငံတကာ စာခဵႂပ္စာတန္းမဵားအား ရည္ညၿန္းရာတၾင္ အသံုးဴပႂေလ့ရႀိသည္။
ကုလသမဂၢတၾင္
ဴပဌာန္းထားသည့္
လူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားတၾင္
ထိုစကားလံုးမဵားကို
ေနရာအမဵိႂးမဵိႂးတၾင္
အသံုးဴပႂထားသည္ကို
ေတၾႚႎုိင္သည္။
သေဘာတူစာခဵႂပ္
(Convention)
ဟူေသာ
စကားလံုးကို
လူမဵိႂးေရးခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁပံုစံအားလံုး ဖဵက္သိမ္းေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ (International
Convention On The Elimination of all Forms of Racial Discrimination)၊
အမဵိႂးသမီးမဵားအား
နည္းမဵိႂးစံုဴဖင့္
ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁအားလံုး
ဖဵက္သိမ္းေရးသေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women)၊ ညႀင္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁႎႀင့္ အဴခားေသာရက္စက္မႁ
ပံုစံမဵားဴဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ သိုႚမဟုတ္ နိမ့္ကဵေသာ ဴပႂမူမႁ သိုႚမဟုတ္
အဴပစ္ေပးမႁဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or
Degrading
Treatment
or
Punishment)၊
ကေလးသူငယ္
အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention on the rights of the Child)

တုိႚတၾင္ အသံုးဴပႂထားသည္ကို ေတၾႚႎုိင္သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ စာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားဴဖစ္သည့္
အေမရိကတိုက္ႎႀင့္
ဥေရာပတုိက္ဆိုင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားတၾင္လည္း ဤစကားလံုးကိုပင္ အသံုးဴပႂထားသည္။
(၂၉) ဥေရာပေကာင္စီ (Council of Europe)
ဥေရာပေကာင္စီသည္
အေနာက္ဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအားလံုး
ပၝဝင္ဖၾဲႚစည္းထားသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္းတခု ဴဖစ္ပၝသည္။
၁၉၄၉ ခုႎႀစ္တၾင္ ကဵင္းပေသာ ဥေရာပကၾန္ဂရက္သိုႚ တက္ေရာက္လာေသာ ႎုိင္ငံေပၝင္း
(၁၆) ႎုိင္ငံမႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။
ဤေကာင္စီသည္
ဒုတိယကမႝာစစ္အ႓ပီး
ဥေရာပတၾင္
ပထမဦးဆံုး
ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေသာ ႎုိင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ဥေရာပေကာင္စီကို ဖၾဲႚစည္းရသည့္
ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵားထဲတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးမဵား
တုိးတက္ထၾန္းကားေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရန္ႎႀင့္
ကာကၾယ္ေပးရန္တိုႚကို
တိကဵစၾာ
ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
ဥေရာပေကာင္စီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ သတ္မႀတ္ခဵက္ အပိုဒ္ (၃) တၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ “အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံတုိင္းသည္ မိမိ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခၾင့္
အာဏာအတၾင္း လူသားတုိင္းအတၾက္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ အေဴခခံကဵေသာ
လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားဴဖင့္ ေပဵာ္ရၿင္ခဵမ္းေဴမႚမႁႎႀင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႁ သေဘာတရားမဵားကို
လက္ခံကဵင့္သံုးရမည္” ဟု ဆိုထားသည္။
ဥေရာပေကာင္စီတၾင္
အစိုးရကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊
ႎုိင္ငံေတာ္ပၝလီမန္မဵားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေတာ္ႎႀင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မဵားကို သံုးမဵိႂးခၾဲဴခား၍ ဖၾဲႚစည္းထားသည္။
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏ အစိုးရကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္ ဥေရာပေကာင္စီ၏ အစိတ္အပိုင္း
သံုးခုအနက္ တခုဴဖစ္ေသာ ဝန္႒ကီးမဵားေကာ္မတီတၾင္ ပၝဝင္သည္။ ႎုိင္ငံမဵား၏
ပၝလီမန္မဵားက
ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ထားသည့္
ကိုယ္စားလႀယ္မဵားသည္
ေနာက္ထပ္အစိတ္အပိုင္းတခုဴဖစ္သည့္ ေကာင္စီ၏ ပၝလီမန္လၿတ္ေတာ္တၾင္ ပၝဝင္သည္။
ေနာက္ထပ္အစိတ္အပိုင္းတခုဴဖစ္သည့္
ဥေရာပေဒသဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မဵား
ကၾန္ဂရက္ကို
ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မဵားဴဖင့္
ဖၾဲႚစည္းထားသည္။
ထိုႚဴပင္
ဥေရာပေကာင္စီသည္
အတိုင္ပင္ခံအဆင့္အဴဖစ္
အသိအမႀတ္ဴပႂခံထားရေသာ
အစိုးရမဟုတ္သည့္
အဖၾဲႚေပၝင္း
၄၀၀
ေကဵာ္ႎႀင့္
တုိင္ပင္ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား
ဴပႂလုပ္ေလ့ရႀိသည္။

ဥေရာပေကာင္စီသည္ ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရးအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ရန္ႎႀင့္
အေဴခခံ
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္အတၾက္
ဥေရာပေဒသ
လူႚအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ (The European Convention for the
Protection of Human Rights) ကို ၁၉၅၀ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴပဌာန္းခဲ့႓ပီး ၁၉၅၃ ခုႎႀစ္တၾင္
အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။
ထိုစာခဵႂပ္သည္
လက္ရႀိတည္ရႀိေနေသာ
ေဒသဆိုင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားထဲတၾင္ အဴပည့္စံုဆံုးႎႀင့္ အခုိင္မာဆံုးေသာ
စာခဵႂပ္ဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္ပၝ သေဘာတူညီခဵက္မဵားကို ႒ကီးဳကပ္ႎုိင္ရန္အတၾက္ ဥေရာပေဒသ
လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ႎႀင့္ ဥေရာပေဒသ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ တရားရံုးတိုႚကို
ဖၾဲႚစည္းထားခဲ့သည္။ သိုႚေသာ္ ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္တၾင္ ထိုေကာ္မရႀင္ႎႀင့္ တရားရံုးတိုႚကို
ေပၝင္းစပ္၍ ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရး တရားရံုး (European Court of Human Rights)
အဴဖစ္ ဴပင္ဆင္ဖၾဲႚစည္းရန္ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကသည္။ ထိုတရားရံုးသစ္ကို ဥေရာပေကာင္စီႎႀင့္
တၾဲဖက္၍ Strasboug ႓မိႂႚတၾင္ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္၊ ႎုိဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေနႚမႀစတင္၍
ဖၾင့္လႀစ္ႎုိင္ခဲ့သည္။ တရားသူ႒ကီးမဵားသည္ လၾတ္လပ္သူမဵား ဴဖစ္ဳက႓ပီး ၎တိုႚကို
ဥေရာပေကာင္စီရႀိ ဥေရာပပၝလီမန္လၿတ္ေတာ္က ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္သည္။ လူပုဂၢိႂလ္
တဦးခဵင္းစီႎႀင့္ ႎုိင္ငံမဵားကေန၍ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို တုိင္ဳကားပိုင္ခၾင့္
ရႀိသည္။
ဥေရာပေကာင္စီတၾင္
ေနာက္ထပ္အေရး႒ကီးေသာ
လူမႁေရးဆိုင္ရာ
စာခဵႂပ္တခုဴဖစ္ေသာ ဥေရာပလူမႁခဵာတာ (European Social Charter) သည္ စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္
ဴပဌာန္းထားေသာ စာခဵႂပ္ဴဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴပဌာန္းခဲ့႓ပီး၊ ၁၉၉၆ ခုႎႀစ္တၾင္
ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။ ခဵာတာတၾင္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခၾင့္၊ စည္းရံုးပိုင္ခၾင့္၊
ေဆးကုသခံပိုင္ခၾင့္၊ လူအမဵားႎႀင့္ စုေပၝင္း၍ လုပ္ခ၊ အလုပ္ခဵိန္ စသည္တိုႚအေပၞ
အေလ႖ာ့အတင္းလုပ္ပိုင္ခၾင့္၊
လူမႁဖူလံုေရး
ခံစားပိုင္ခၾင့္၊
အလုပ္သမားမဵား၏
မိသားစုဝင္မဵားပၝ အလားတူ အကဵိႂးခံစားပိုင္ခၾင့္၊ ေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵားႎႀင့္
၎တုိႚမိသားစုမဵားအတၾက္ အကာအကၾယ္ႎႀင့္ အကူအညီမဵား ေတာင္းခံခၾင့္မဵားအဴပင္
လုပ္ငန္းခၾင္တၾင္ တန္းတူညီမ႖ အခၾင့္အေရး ရရႀိေရးႎႀင့္ ကေလးသူငယ္မဵားႎႀင့္
လူငယ္မဵားအေပၞ
ကာကၾယ္ေပးေရးတုိႚ
ပၝဝင္သည္။
စာခဵႂပ္တၾင္
လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
ႎုိင္ငံမဵားသည္
စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာ
ေဆာင္ရၾက္ေနေဳကာင္း
(၂)
ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္
အစီရင္ခံစာ

တင္သၾင္းရသည္။ လၾတ္လပ္႓ပီး က႗မ္းကဵင္သမ
ူ ဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းထားေသာ ေကာ္မတီက
ထိုအစီရင္ခံစာမဵားကို စီစစ္ေလ့လာရသည္။
(၃၀) သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Covenant)
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Covenant)ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ (Convention) ႎႀင့္
(Treaty) ဆုိေသာစကားလံုးမဵားႎႀင့္ အဓိပၯၝယ္အတူတူပင္ ဴဖစ္သည္။ ထိုေဝၝဟာမဵား
အားလံုးကို ႎုိင္ငံတကာ စာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားအား ရည္ညၿန္းရာတၾင္ အသံုးဴပႂေလ့ရႀိသည္။
ကုလသမဂၢတၾင္ ဴပဌာန္းထားသည့္ လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူခဵက္ စာခဵႂပ္မဵားတၾင္
ထိုစကားလံုးမဵားကို
မဳကာခဏအသံုးဴပႂထားသည္ကို
ေတၾႚႎုိင္သည္။
Covenant
ဆိုေသာအသံုးကို လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားအနက္ စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးမဵားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Covenant on the
Economic, Social and Cultural Rights) ႎႀင့္ ႎိုင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရး အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Covenant on Civil and Political Rights) တိုႚကို ေခၞေဝၞရာတၾင္
အသံုးဴပႂထားပၝသည္။ ထိုသိုႚသံုးစၾဲထားဴခင္းေဳကာင့္ သီဴခားအဓိပၯၝယ္သီးသန္ႚ မရႀိပၝ။
ႎုိင္ငံတကာစာခဵႂပ္ကို ရည္ရၾယ္ေခၞဆိုဴခင္းသာ ဴဖစ္ပၝသည္။
(၃၁) ေဳကညာစာတမ္း (Declaration)
ေဳကဴငာစာတမ္း
ဆိုသည့္အဓိပၯၝယ္သည္
အသံုးဴပႂသည့္ေနရာကိုလိုက္၍
အဓိပၯၝယ္ေဴပာင္းလဲသၾားႎုိင္ပၝသည္။
ပထမအဓိပၯၝယ္မႀာ
ႎုိင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္း
တခုကဴဖစ္ေစ၊ ႎုိင္ငံကိုယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္း ကိုယ္စားလႀယ္မဵား
တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ
အစည္းအေဝးတခုဴဖစ္ေစ
သေဘာတူဆံုးဴဖတ္လိုက္ေသာ
အခဵက္မဵားအား ထုတ္ဴပန္ဴခင္းကို ေဳကဴငာစာတမ္းဟု ေခၞႎုိင္သည္။ ဥပမာေပးရလ႖င္
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကဴငာစာတမ္း (Universal Declaration of
Human Rights) ပင္ဴဖစ္ပၝသည္။
ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္မဵာက လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူဆံုးဴဖတ္
ခဲ့ဴခင္းေဳကာင့္
ေဳကဴငာစာတမ္းဟု
သံုးစၾဲဴခင္းဴဖစ္သည္။
အဴခားေသာဥပမာမဵားမႀာ
စေတာ့ဟိုးညီလာခံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ဆိုင္ရာ ေဳကဴငာစာတမ္း (၁၉၇၂ ခုႎႀစ္)၊
ရီယိုညီလာခံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ႎႀင့္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁ ေဳကဴငာစာတမ္း (၁၉၉၂
ခုႎႀစ္)၊ ႎႀင့္ မဳကာေသးမီကမႀ သေဘာတူထုတ္ဴပန္ခဲ့ေသာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အေဴခခံအလုပ္လုပ္ခၾင့္ စည္းမဵဥ္းဆိုင္ရာ ေဳကဴငာစာတမ္း
(၁၉၉၈
ခုႎႀစ္)တိုႚဴဖစ္သည္။
ေဳကဴငာစာတမ္းသည္
သေဘာတူညီ

လိုက္နာမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း
လက္မႀတ္ေရးထိုးစရာ
မလိုေသာေဳကာင့္
တရားဝင္စည္းေႎႀာင္အား
မရႀိေသာ္လည္း
ႎုိင္ငံတကာက
ေလးစားလိုက္နာရန္
လိုအပ္သည္ဆိုေသာ ဓေလ့မဵား ေပၞေပၝက္လာရာတၾင္ အေရး႒ကီးသည့္ အခန္းကၸက
ပၝဝင္ပၝသည္။
ဒုတိယအဓိပၯၝယ္မႀာ
လူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္
ေကာ္မတီ
တခုခုထံတုိင္ဳကားမႁ
(Communication)
တခုေပၞလာပၝက
တိုင္ဳကားခံရသည့္
သက္ဆိုင္ရာႎုိင္ငံအစိုးရက ထိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ (Competence) ကို တရားဝင္
အသိအမႀတ္ဴပႂ႓ပီးသည့္
ေကာ္မတီအား
စံုစမ္းစီရင္ခဵက္
ခၾင့္ဴပႂဴခင္းကို
ဆိုလိုဴခင္းဴဖစ္သည္။ ထိုကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာလူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္
ေကာ္မတီကို လိုအပ္သလို စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းမဵား လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိင္ဳကားသည့္
အစိုးရက တရားဝင္အသိအမႀတ္ဴပႂဴခင္းကို ဆိုလိုသည္။
အကယ္၍
ထိုသုိႚတုိင္ဳကားမႁကို
သက္ဆုိင္ရာအစိုးရက
ဴငင္းဆို႓ပီး
သက္ဆုိင္ရာစာခဵႂပ္ ေကာ္မတီ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူဴခင္းအား ခၾင့္မဴပႂဴခင္းကိုလည္း
ေဳကဴငာဴခင္း (Delcaration) ဟုပင္ ေခၞပၝသည္။
(၃၂) အခၾင့္အေရးရုပ္သိမ္းဴခင္း (Derogation)
လူႚအခၾင့္အေရးမဵာကို
အစုိးရက
ေလးစားကာကၾယ္ေပးရန္
တာဝန္ရႀိေသာ္လည္း
အခဵိႂႚေသာ
အေဴခအေနမဵိႂးတၾင္
အခဵိႂႚလူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားကို
အစိုးရအေနဴဖင့္
ဥပေဒအရ
ကန္ႚသတ္ဴခင္း၊
ဆုိင္းငံံ့ထားဴခင္း၊ ပိတ္ပင္ဴခင္းတိုႚ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ဴခင္းကို အခၾင့္အေရးရုပ္သိမ္းဴခင္း
(Derogation)
ဟုေခၞပၝသည္။
ထိုသုိႚအခၾင့္အေရးမဵားကို
ရုတ္သိမ္းခၾင့္ရႀိေသာ
အေဴခအေနမဵိႂးမဵားမႀာ
စစ္ပၾဲကာလအတၾင္း
အခဵိန္ကာလမဵိႂး၊
ဴပည္သူလူထုတၾင္
အႎၨရာယ္ဴခိမ္းေဴခာက္မႁႎႀင့္
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
ကာလမဵိႂး၊
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံ၏
လၾတ္လပ္ေရးကို
ဴခိမ္းေဴခာက္ေနေသာ
ကာလမဵိႂး၊
သဘာဝေဘးဒုကၡမဵိႂးႎႀင့္
ရုတ္တရက္ကဵေရာက္ေသာ ေဘးအႎၨရာယ္မဵား ႎႀင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခဵိန္ကာလမဵိႂး
၊ ဆူပူေသာင္းကဵန္းမႁ သိုႚမဟုတ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႁမဵား ဴဖစ္ပၾားေနေသာ
အခဵိန္ကာလမဵိႂးတိုႚ ဴဖစ္သည္။
သိုႚေသာ္ ထိုသိုႚအခၾင့္အေရးမဵား ရုတ္သိမ္းဴခင္းကို အလၾယ္တကုူ လုပ္ေဆာင္၍
မရပၝ။ ထိုသိုႚေဳကဴငာေတာ့မည္ ဆိုပၝက လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမဵားကို ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရး အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္ ယခုကဲ့သိုႚ သတ္မႀတ္ထားပၝသည္။

အကယ္၍
ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံရႀိ
အစိုးရသည္
ထိုအခၾင့္အေရး
ရုတ္သိမ္းဴခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဆိုပၝက အမႀန္တကယ္ ဴပည္သူလူထုအတၾက္ အသက္အႎၨရာယ္
ကဵေရာက္ႎုိင္သည့္ အေဴခအေနမဵိႂး ဴဖစ္ရမည္။ ႎုိင္ငံတည္ဴမဲမႁကို အေႎႀာင့္အယႀက္
အႎၨရာယ္ဴပႂေနဴခင္း ဴဖစ္ရမည္။ ထိုသုိႚအခၾင့္အေရးမဵားကို ရုတ္သိမ္းမႁဴပႂရာတၾင္
ဴပည္သူမဵားအေပၞ
ခၾဲဴခား၍
လုပ္ေဆာင္ဴခင္းမဴပႂရ။
ထိုသိုႚမရုတ္သိမ္းမီ
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရသည္
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္္ထံသုိႚ
မည္သည့္အခၾင့္အေရးမဵားကို အဘယ္ေဳကာင့္ ရုပ္သိမ္းရသည္ကို အသိေပးရမည္။
ဴပန္လည္ရုတ္သိမ္းလိုက္ပၝက
ထိုအေဳကာင္းကိုလည္း
ထိုႚဴပင္
ထိုရုပ္သိမ္းမႁကို
အသိေပးရမည္။ ရုပ္သိမ္းမႁဴပႂရာတၾင္ အေဴခခံအခၾင့္အေရးမဵား (Basic Rights) မဵားကို
မည္သည့္အေဳကာင္းဴပခဵက္ႎႀင့္မႀ
မရုတ္သိမ္းႎုိင္ပၝ
စသည္ဴဖင့္
ဆိုထားပၝသည္။
အကယ္၍ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံက အခၾင့္အေရးမဵားကို ရုပ္သိမ္းဴခင္းလုပ္ေတာ့မည္ ဆိုပၝက
အစိုးရအေနဴဖင့္ ထိုအခဵက္မဵားအတုိင္း ေလဵာ္ညီစၾာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဴဖစ္သည္။
(၃၃) စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵား (Economic, Social
and Cultural Rights)
စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ
အခၾင့္အေရးဆိုသည္မႀာ
လူသားတိုႚ၏
ဘဝ
လူေနမႁအဆင့္အတန္းမဵားကို
တိုးတက္ဴမင့္မားလာေအာင္
အဆင့္ဆင့္ ေတာင္းဆိုေသာ အခၾင့္အေရးမဵားဴဖစ္သည္။
စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားကို ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံမႀ ၁၉၆၆ခု ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေနႚတၾင္ အတည္ဴပႂဴပဌာန္းခဲ့ေသာ
ႎုိင္ငံတကာ
စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ
အခၾင့္အေရး
ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခဵႂပ္ ထဲတၾင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
ထိုအခၾင့္အေရးမဵားထဲတၾင္ အလုပ္လုပ္ခၾင့္၊ မ႖တသင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ခႎႀင့္
လုပ္ငန္းခၾင္ ရရႀိခၾင့္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား ဖၾဲႚစည္းဝင္ေရာက္ခၾင့္ ၊ လူမႁဖူလံုေရး
ခံစားခၾင့္ ၊ သင့္တင့္ေသာလူေနမႁႎႀင့္ ေဆးကုသခံစားပိုင္ခၾင့္၊ ပညာသင္ဳကားခၾင့္၊
ယဥ္ေကဵးမႁဘဝတၾင္ ပၝဝင္ခၾင့္ စသည္တိုႚပၝဝင္သည္။
ထိုအခၾင့္အေရးမဵားကို
အစိုးရက
ဴဖည့္ဆည္းေပးရာတၾင္
တုိင္းဴပည္၏
အရင္းအဴမစ္မဵား အေပၞ မူတည္၍ ဴဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဆိုေသာ အခဵက္ကို
အသိအမႀတ္ ဴပႂထားပၝသည္။ ဤအခၾင့္အေရးမဵားကို ခံစားရာတၾင္ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံႎႀင့္
တႎုိင္ငံ တုိင္းဴပည္၏အရင္းအဴမစ္မဵားအလိုက္ ခံစားခၾင့္ဴခင္း တူႎုိင္မည္မဟုတ္ပၝ။

သိုႚရာတၾင္ ထိုအခၾင့္အေရးမဵားကို ဴဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာဝန္ရႀိသည့္အစိုးရသည္
ရရႀိႎုိင္ေသာ
တုိင္းဴပည္ရႀိ
အရင္းအဴမစ္မဵားကို
အစၾမ္းကုန္အသံုးခဵ၍
ဴပည္သူလူထုအေနဴဖင့္ ဤအခၾင့္အေရးမဵားကို အဴမင့္မားဆံုးသိုႚ တဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း
ေရာက္ရႀိခံစားႎုိင္ေအာင္
ဥပေဒမဵားဴပဌာန္းဴခင္း
အပၝအဝင္
သင့္ေလဵာ္သလို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သၾားရမည္ဴဖစ္သည္။
(၃၄) အသက္ဝင္လာဴခင္း (Entry into Force)
ကုလသမဂၢတၾင္ အတည္ဴပႂဴပဌာန္းထားေသာ လူႚအခၾင့္အေရး စာခဵႂပ္မဵားသည္
သေဘာတူ
ဆံုးဴဖတ္လိုက္သည္ႎႀင့္ခဵက္ခဵင္း
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီမဵားဖၾဲႚဴခင္း၊
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားက အစီရင္ခံစာမဵား ေပးပိုႚဴခင္း၊ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ေကာ္မတီက
စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ တုိင္ဳကားဴခင္းတိုႚ မလုပ္ေဆာင္ႎိုင္ပၝ။ သတ္မႀတ္ထားေသာ
ႎုိင္ငံအေရအတၾက္က ထိုစာခဵႂပ္ကို ေလးစားလိုက္နာပၝမည္ဟု အတည္ဴပႂလက္မႀတ္
ေရးထိုး႓ပီးမႀသာ ထိုေကာ္မတီမဵားဖၾဲႚဴခင္း၊ အစီရင္ခံဴခင္းႎႀင့္ တုိင္ဳကားခဵက္မဵားကို
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ပၝသည္။ ထိုသိုႚ သတ္မႀတ္ေသာ ႎုိင္ငံအေရအတၾက္ဴပည့္႓ပီး လုပ္ငန္းမဵား
စတင္လုပ္ေဆာင္လာႎုိင္ဴခင္းကို စာခဵႂပ္အသက္ဝင္လာဴခင္း (Entry into Force)
ဟုေခၞပၝသည္။
စာခဵႂပ္အသက္ဝင္ႎုိင္ရန္အတၾက္
လက္မႀတ္ထိုးသည့္
ႎုိင္ငံအေရအတၾက္ သတ္မႀတ္ခဵက္မႀာ စာခဵႂပ္တခုႎႀင့္တခု မတူညီပၝ။ အမဵားအားဴဖင့္
လက္မႀတ္ထိုးသည့္ ႎုိင္ငံေပၝင္း (၂၀) ဴပည့္ပၝက ထိုစာခဵႂပ္သည္ အသက္ဝင္လာပၝသည္။
ထိုစာခဵႂပ္ လက္မႀတ္ေရးထိုးသည့္ ႎုိင္ငံအေရအတၾက္၊ ေကာ္မတီဝင္မဵား၏ သက္တမ္း၊
အစီရင္ခံစာတင္ရမည့္
ႎႀစ္ကာလ
စသည္တိုႚကို
စာခဵႂပ္ထဲတင
ၾ ္
အတိအကဵ
ေဖာ္ဴပထားေလ့ ရႀိသည္။
စာခဵႂပ္အေပၞ
ေလးစားလိုက္နာလိုသည့္
ႎုိင္ငံမဵား၏
ဆႎၬကိုလုိက္၍
စာခဵႂပ္တခုႎႀင့္တခု အသက္ဝင္လာမႁ သက္တမ္းမႀာလည္း မတူညီပၝ။ ဥပမာ ကေလးအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္သည္
အတည္ဴပႂခဲ့သေသာ
၁၉၈၉
ခုႎႀစ္၊
ေနာက္ႎႀစ္ႎႀစ္အတၾင္း
လက္မႀတ္ထိုးေသာ
ႎုိင္ငံအေရအတၾက္
ဴပည့္သၾားသဴဖင့္
အသက္ဝင္လာခဲ့ေသာ္လည္း
ေရၾႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား
အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ကို ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္တၾင္ အတည္ဴပႂခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္မႀသာ
အသက္ဝင္လာခဲ့သည္ကို ေတၾႚႎုိင္သည္။

(၃၅) တန္းတူညီမ႖မႁ (Equality)
လူသားအားလံုးသည္
တန္းတူညီမ႖မႁရႀိသည္ဟူေသာ
သေဘာတရားသည္
တရားဥပေဒ၏ အေဴခခံကဵေသာ သေဘာတရားပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ “လူသားတုိင္းသည္
ေမၾးဖၾားလာကတည္းက
လၾတ္လပ္၍
တူညီေသာလူႚဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္
အခၾင့္အေရးမဵားရႀိသည္” ဟု အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးေဳကဴငာစာတမ္း
(Universal Declaration of Human Rights) တၾင္ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ လူသားတုိင္း
တန္းတူညီမ႖မႁသာ ရႀိပၝက လူလူခဵင္း ခၾဲဴခားမႁ ရႀိလာမည္မဟုတ္ပၝ။ လူသားတိုႚသည္
တဦးႎႀင့္တဦး စည္းစိမ္၊ အဆင့္အတန္း၊ ရာထူး၊ ပညာႎႀင့္ ေနာက္ခံယဥ္ေကဵးမႁ
တေယာက္ႎႀင့္တေယာက္ တူႎုိင္မည္မဟုတ္သလို ထိုအရာမဵားကို တန္းတူညီမ႖ေအာင္
ညႀိယူ၍လည္း ရႎုိင္မည္မဟုတ္ပၝ။ သိုႚေသာ္ ထိုသိုႚကၾဲဴပားေနေသာ လူသားတုိင္းသည္
လူႚဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္
အညီ
အစိုးရ၏
အသိအမႀတ္ဴပႂမႁ၊
အကာအကၾယ္ေပးမႁ၊
ဴဖည့္ဆည္းေပးမႁမဵားကို ခၾဲဴခားမႁမရႀိဘဲ တန္းတူရရႀိခံစားခၾင့္ ရရႀိရေပမည္။ မည္သည့္
လူသားတေယာက္ကိုမႀ လိင္၊ အသာအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ၊
ယဥ္ေကဵးမႁ၊ အဆင့္အတန္းတိုႚအေပၞ အေဴခခံ၍ ႎႀိမ့္ခဵဆက္ဆံမႁ မလုပ္ေဆာင္ဴခင္းသည္
လူသားတုိင္းအား တန္းတူညီမ႖ ဆက္ဆံဴခင္းပင္ဴဖစ္သည္။
(၃၆) ဥေရာပ လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ (European Convention on Human
Rights)
ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္၏
ေခၝင္းစဥ္အဴပည့္အစံုမႀာ
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
အေဴခခံလၾတ္လပ္မႁမဵားကို
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms) ဴဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ ခုႎႀစ္၊ ႎုိဝင္ဘာလ (၄) ရက္ေနႚတၾင္
ဥေရာပေကာင္စီ (Council of Europe) မႀ အတည္ဴပႂ ဴပဌာန္းလိုက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္မဵားကို ထပ္မံအတည္ဴပႂ ဴပဌာန္းလာခဲ့သည္။
ဥေရာပေကာင္စီ
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏
တရားစီရင္မႁ
ေအာက္တၾင္ရႀိေသာ
လူသားတုိင္းအတၾက္
အထူးသဴဖင့္
လူမႁေရးႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရးကၸတၾင္
အခၾင့္အေရးမဵားစၾာကို
ဤသေဘာတူစာခဵႂပ္မႀာ
အသိအမႀတ္
ဴပႂထားပၝသည္။
ထိုအသိအမႀတ္ ဴပႂထားေသာ အခၾင့္အေရးမဵားမႀာ အသက္ရႀင္ခၾင့္၊ မ႖တေသာ
တရားစီရင္မႁကို
ရရႀိခံစားခၾင့္၊
မဲေပးခၾင့္ႎႀင့္
အေရၾးခဵယ္ခံပိုင္ခၾင့္၊
လၾတ္လပ္စၾာ
ယံုဳကည္ေတၾးေခၞ ကိုးကၾယ္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ပစၤည္းမဵား
ပိုင္ဆိုင္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ အဖၾဲႚအစည္း ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ တိုႚဴဖစ္သည္။ ဤစာခဵႂပ္တၾင္
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား မကဵႃးလၾန္ရန္ တားဴမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ အခဵက္မဵားမႀာ ႎႀိပ္စက္ဴခင္း၊

က႗န္ဴပႂဴခင္း၊ စာခဵႂပ္ပၝအခၾင့္အေရးမဵားကို ခံစားရာတၾင္ ခၾဲဴခားဴခင္း၊ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားမႀ
ႎုိင္ငံသားမဵားကို
တုိင္းဴပည္မႀ
ႎႀင္ထုတ္ဴခင္း၊
ဴပည္ဝင္ခၾင့္
ပိတ္ပင္ဴခင္းႎႀင့္
တုိင္းတပၝးသားမဵားကို
အစုလုိက္အ႓ပံႂလုိက္
ေရာေႎႀာ၍
တုင
ိ ္းဴပည္မႀ
ထၾက္ခၾာေစဴခင္းတိုႚဴဖစ္သည္။
ဤစာခဵႂပ္အရ
အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏
လူႚအခၾင့္အေရး
ေလးစားမႁကို
ေစာင့္ဳကပ္ႎုိင္ရန္ ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ႎႀင့္ ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရး
တရားရံုးတိုႚကို မူလက ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ သိုႚေသာ္ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္၊ ႎုိဝင္ဘာလ (၁)
ရက္ေနႚတၾင္ ထိုႎႀစ္ခုကို ပူးေပၝင္း၍ ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရးတရားရံုး (Europen Court of
Human
Rights)
ကို
ဴပင္ဆင္ဖၾဲႚစည္းလိုက္သည္။
ယခင္ကကဲ့သုိႚ
လူႚအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကပ္သည့္ စနစ္ႎႀစ္မဵိႂး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဤစာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္မဵား၏
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားကို
ေလးစားလုိက္နာမႁ
ေစာင့္ဳကပ္ရန္၊
တိုင္ဳကားမႁမဵား
လက္ခံစံုစမ္းရန္ႎႀင့္
ေဴဖရႀင္းေပးရန္
တာဝန္ကို
ဤတရားရံုးကသာ
တာဝန္ယူလိုက္ေတာ့သည္။
(၃၇) ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရးတရားရံုး (European Court of Human Rights)
ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ တရားရံုးကို ဥေရာပ လူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (European Convention on Human Rights) အရ တရားစီရင္မႁမဵား
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ရန္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။
မူလက
ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားကို
ေစာင့္ဳကပ္ရန္
ဥေရာပ
လူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ႎႀင့္
ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရး
တရားရံုးဟူ၍ စနစ္ႎႀစ္မဵိႂး ထားရႀိခဲ့သည္။ သိုႚေသာ္ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္၊ ႎုိဝင္ဘာလ (၁) ရက္
ေနႚတၾင္ ထိုႎႀစ္ခုကိုပူးေပၝင္း၍ ဥေရာပလူႚအခၾင့္အေရး တရားရံုး (Europen Court of
Human
Rights)
ကို
ဴပင္ဆင္ဖၾဲႚစည္း
လိုက္သည္။
ယခင္ကကဲ့သိုႚ
လူႚအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကပ္သည့္ စနစ္ႎႀစ္မဵိႂးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဤစာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္မဵား၏
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာမႁ
ေစာင့္ဳကပ္ရန္၊
တုိင္ဳကားမႁမဵား
လက္ခံစံုစမ္းရန္ႎႀင့္
ေဴဖရႀင္းေပးရန္
တာဝန္ကို
ဤတရားရံုးကသာ
တာဝန္ယူလိုက္ေတာ့သည္။
ဤတရားရံုးတၾင္ တရားသူ႒ကီး (၃) ဦး၊ ခဵိန္ဘာအဖၾဲႚဝင္ (၇) ဦးႎႀင့္
အထက္ခဵိန္ဘာ အဖၾဲႚဝင္ (၁၇) ဦးတိုႚ ပၝဝင္႓ပီး စထရာေဘ့ (Straboug) ႓မိႂႚတၾင္
အေဴခစိုက္သည္။ ထိုတရားသူ႒ကီးမဵားအားလံုးသည္ လၾတ္လပ္၍ အခဵႂပ္အေႎႀာင္အဖၾဲႚ

ကင္းေသာသူမဵားဴဖစ္႓ပီး
ဥေရာပေကာင္စီ၏
ပၝလီမန္က
တိုက္ရိုက္
ေရၾးခဵယ္တာဝန္ေပးပၝသည္။
ဤတရားရံုးသည္
ႎုိင္ငံမဵာသာမက
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းစီက တိုင္ဳကားခဵက္မဵားကို လက္ခံႎုိင္ေသာ အခၾင့္အာဏာ
ရႀိပၝသည္။ အကယ္၍ တရားရံုးသည္ တုိင္ဳကားခဵက္တခုကို လက္ခံစံုစမ္းေဴဖရႀင္းရန္
သေဘာတူညီခဲ့ပၝက
ထိုပဋိပကၡအတၾက္
ခဵစ္ဳကည္ခင္မင္မႁ
မပဵက္ေစေသာ
အေဴဖတခုကို
ရႀာေဖၾရန္
႒ကိႂးစားရမည္ဴဖစ္ပၝသည္။
ထိုသိုႚ
အေဴဖတခုကို
ေဴပလည္စၾာမေဴဖရႀင္းႎုိင္ပၝက
ထိုအမႁႎႀင့္
ပတ္သက္၍
မိမိမည္သိုႚ
အမဵားသိေအာင္
ေဳကဴငာထုတ္ဴပန္ရပၝသည္။
ဆံုးဴဖတ္စီရင္ခဵက္ခဵသည္ကို
ထိုတရားရံုး၏ အမိန္ႚထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို ဥေရာပေကာင္စီ၏ ဝန္႒ကီးမဵားေကာ္မတီက
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရႀိပၝသည္။
တရားရံုးသုိႚ တဦးတေယာက္ခဵင္း တုိင္ဳကားေလ့ရႀိေသာ အမႁမဵားမႀာ မတရား
သတ္ဴဖတ္ဴခင္းႎႀင့္
ေပဵာက္ဆံုးသၾားဴခင္း၊
အကဵဥ္းသားမဵားအား
ႎႀိပ္စက္ဴခင္းႎႀင့္
မတရားဆက္ဆံဴခင္း၊
လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵား
မတရားရုပ္သိမ္းခံရဴခင္း၊
တရားရံုးသိုႚ
သၾားေရာက္ခၾင့္ မရဴခင္း၊ တယ္လီဖုန္းမဵား ခိုးနားေထာင္ဴခင္း၊ ေနရင္းတိုင္းဴပည္သိုႚ
ဴပန္ပိုႚဴခင္း၊ လိင္တူခဵစ္သူမဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္ဴခင္း ၊ သတင္းဌာနလၾတ္လပ္ခၾင့္
ကန္ႚသတ္ပိတ္ပင္ခံရဴခင္း၊
ကေလးမဵားကို
မိဘမဵားက
ေစာင့္ေရႀာက္ခၾင့္
ဟန္ႚတားခံရဴခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ပစၤည္း ပိုင္ဆုိင္ခၾင့္ကို ေစာ္ကားေႎႀာင့္ယႀက္ ခံရဴခင္း၊
ႎုိင္ငံေရးပၝတီမဵား ဖဵက္သိမ္းခံရဴခင္း စသည့္ အမႁမဵားဴဖစ္ပၝသည္။
(၃၈) ဥေရာပလူမႁေရးပဋိညာဥ္ (European Social Charter)
ဥေရာပေကာင္စီက ဴပဌာန္းထားေသာ ေနာက္ထပ္ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခဵက္ တခုပင္ဴဖစ္သည္။ လူမႁေရး ပဋိညာဥ္ႎႀင့္ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္
ႎႀစ္ခုတိုႚတၾင္ လူမႁေရးဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပထားသည္ကို
ေတၾႚရသည္။ ဥေရာပလူမႁေရး ပဋိညာဥ္ကို ၁၉၆၁ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၈)
ရက္ေနႚတၾင္ ဥေရာပေကာင္စီကေန၍ အတည္ဴပႂဴပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤပဋိညာဥ္၏
ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္တခုကို
၁၉၈၈ခု
ေမလ၊
၅
ရက္ေနႚတၾင္၎၊
အဴခားေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္တခုကို ၁၉၉၁ခု ေအာက္တိုဘာလ (၂၁) ရက္ေနႚတၾင္၎
ထပ္မံအတည္ဴပႂ ဴပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤပဋိညာဥ္၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတၾင္ ခၾဲဴခားဖိႎႀိပ္မႁ
မရႀိေစရန္ ၊ မတရားအလုပ္ေစခိုင္းဴခင္း ခၾင့္မဴပႂရန္၊ အမဵိႂးသားႎႀင့္ အမဵိႂးသမီးလုပ္အား
တူပၝက တန္းတူ လုပ္ခရရႀိရန္၊ လူမႁေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ ခံစားခၾင့္ႎႀင့္ ပညာသင္ဳကားခၾင့္
စသည္တိုႚ
ပၝဝင္ပၝသည္။
ထိုအဴပင္
ဆင္းရဲမၾဲေတမႁမႀ
ကာကၾယ္ေပးမႁ၊

သင့္တင့္ေသာေနအိမ္ ရရႀိခံစားခၾင့္ႎႀင့္ အလုပ္ထုတ္ပစ္ဴခင္းမဵ ကာကၾယ္ေပးမႁတိုႚလည္း
ပၝဝင္ပၝသည္။
ဥေရာပလူမႁေရးပဋိညာဥ္တၾင္
ပၝဝင္သည့္အခၾင့္အေရးမဵားကို
အဖၾဲႚဝင္အစိုးရမဵားက
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႁအား
စစ္ေဆးႎုိင္ရန္
ေဆာင္ရၾက္မႁယႎၨရား နည္းလမ္း (၂) ရပ္ ရႀိပၝသည္။
ပထမနည္းလမ္းမႀာ
အဖဲၾႚဝင္ႎိုင္ငံမဵားမႀ
ဤစာခဵႂပ္ကို
ေစာင့္ဳကပ္ရန္
ဖၾဲႚစည္းထားေသာ
ဥေရာပလူမႁအခၾင့္အေရး
ေကာ္မတီထံသိုႚ
ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာ
တင္သၾင္းရဴခင္းဴဖစ္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတၾင္ အစုိးရအေနဴဖင့္ ထိုအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍ မည္သိုႚလုပ္ေဆာင္ေနေဳကာင္း တင္ဴပခဵက္မဵား ပၝဝင္ရမည္ဴဖစ္သည္။
အလုပ္သမားသမဂၢမဵား၊
အလုပ္ရႀင္
အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္
ေနာက္နည္းလမ္းမႀာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚအစည္းမဵား စုေပၝင္း၍ တုိင္ဳကားဴခင္း (Complaint) ဴဖစ္ပၝသည္။
ဥေရာပလူမႁေရး အခၾင့္အေရး ေကာ္မတီမႀ ဤအစီရင္ခံစာႎႀင့္ သံုးသပ္ခဵက္မဵားကို
လက္ခံမခံ
ဆံုးဴဖတ္ရ႓ပီး
အကယ္၍လက္ခံပၝက
ထိုအမႁႎႀင့္
ပတ္သက္သည့္
အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို
ဴပင္ဆင္ေရးသားရမည္ဴဖစ္သည္။
အကယ္္၍
အမႀန္တကယ္ကဵႃးလၾန္ေနပၝက မည္သိုႚလုပ္ေဆာင္သင့္ေဳကာင္း အဳကံေပးခဵက္ကို
ထိုႎုိင္ငံသိုႚ ေပးပိုႚအသိေပးရသည္။
(၃၉) လိင္ကၾဲဴပားမႁေဳကာင့္ ခၾဲဴခားသည့္ အဴမင္ (Gender)
လိင္ကၾဲဴပားမႁေဳကာင့္ ခၾဲဴခားသည့္အဴမင္ဆိုသည္မႀာ လူသားတဦး (ကဵား၊ မ)
ေမၾးဖၾားလာသည္ႎႀင့္ လူမႁအသုိင္းအဝိုင္းအတၾင္းရႀိ အစိတ္အပိုင္းကၸ အမဵိႂးမဵိႂးတိုႚမႀ
ေန၍
အမဵိႂးသမီးဆိုသည္မႀာ
မည္သိုႚဴဖစ္ရမည္ႎႀင့္
အမဵိႂးသားဆိုသည္မႀာ
မည္သိုႚဴဖစ္ရမည္ဟူ၍
ဝုိင္းဝန္းသတ္မႀတ္မႁမဵား၊
အမဵိႂးသမီးအလုပ္သည္
မည္သည့္အလုပ္ႎႀင့္
အမဵိႂးသားအလုပ္သည္
မည္သည့္အလုပ္ဟူ၍
တာဝန္အခန္းကၸမဵားအား
ခၾဲဴခားတာဝန္ေပးမႁမဵား၊
လိင္ကၾဲဴပားမႁကို
မူတည္၍
အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ အမဵိႂးသားတိုႚအေပၞ လူမႁယဥ္ေကဵးမႁပံုစံအေနဴဖင့္ ခၾဲဴခားထားရႀိသည့္
လူမႁဆက္ဆံေရး
ပံုစံမဵား၊
ယံုဳကည္မႁစနစ္မဵား၊
ေတၾးဴမင္ယူဆခဵက္မဵား၊
စိတ္ကူးအသၾင္မဵား၊ တန္ဖုိးထားမႁမဵား၊ ေမ႖ာ္လင့္ေတာင့္တမႁမဵားအားလံုးကို ဆိုလိုသည္။
ထိုသိုႚ
အမဵိႂးသားႎႀင့္
အမဵိႂးသမီးတိုႚအဳကား
လူမႁပံုစံဴဖင့္
ခၾဲဴခားထားရႀိသည့္
ထိုသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားသည္
ယဥ္ေကဵးမႁတခုႎႀင့္တခုအဳကား
မတူ
ကၾဲဴပားသလို
ယဥ္ေကဵးမႁ တခုထဲမႀာပင္ မတူ ကၾဲဴပားေလ့ရႀိသည္။ အခဵိန္ကာလ တခုႎႀင့္တခုအတၾင္း

သတ္မႀတ္ေသာအဴမင္မဵား ယံုဳကည္မႁစနစ္မဵား၊ တန္ဖိုးထားမႁမဵား ေမ႖ာ္လင့္ေတာင့္တ
ခဵက္မဵားသည္ ေဴပာင္းလဲေလ့ရႀိသည္။
(၄၀) မဝၝဒ (Feminism)
ေရႀးရိုးအစဥ္အလာအတုိင္း ရႀိလာခဲ့ေသာ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ အမဵိႂးသားမဵားအေပၞ
အခန္းကၸ သတ္မႀတ္ယူဆခဵက္မဵားကို ေဴပာင္းလဲလာႎုိင္ရန္ႎႀင့္ မဟာဖိုဝၝဒ ႒ကီးစိုးမႁကို
တၾန္းလႀန္႓ပီး အမဵိႂးသမီး၊ အမဵိႂးသား တန္းတူအခၾင့္အေရး ရရႀိေစရန္အတၾက္
လႁပ္ရႀားေတာင္းဆိုေနေသာ လူမႁလႁပ္ရႀားမႁကို လိုအပ္သည္ဟူေသာ အယူအဆကို
ဆိုလုိသည္။
ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာကတည္းက
လူသားတိုႚအေပၞ
ပံုသၾင္းလာခဲ့ေသာ
အမဵိႂးသမီးမဵားထက္
အမဵိႂးသားမဵားက
ပိုမိုဴမင့္ဴမတ္သည္၊
အမဵိႂးသမီးမဵားသည္
အမဵိႂးသားမဵား၏ လိုအပ္ဆႎၬကို ဴဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာဝန္ရႀိသည္ စသည္တိုႚအပၝအဝင္
အဴခားေသာ
ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္အဴမင္မဵား၊
အယူအဆမဵား၊
ပတ္ဝန္းကဵင္အသုိင္းအဝုိင္းႎႀင့္
လူမဵားကိုယ္တိုင္
ဖန္တီးလုပ္ယထ
ူ ားေသာ
ယံုဳကည္မႁစနစ္မဵားေဳကာင့္ အမဵိႂးသမီးမဵားႎႀင့္ အမဵိႂးသားမဵား အဳကားတၾင္ခၾဲဴခားမႁ၊
အဳကမ္းဖက္မႁ၊ ထိန္းခဵႂပ္မႁႎႀင့္ မညီမ႖မႁမဵားဴဖစ္သည္။ ထိုအခဵက္မဵား ပေပဵာက္႓ပီး
အမဵိႂးသမီး၊ အမဵိႂးသား တန္းတူညီမ႖မႁ ရႀိလာေစရန္ အမဵိႂးသားမဵားသက္သက္သာ
လၿမ္းမိုး႒ကီးစိုးေနသည့္ မဟာဖိုဝၝဒကို တိုက္ဖဵက္ေသာ အမဵိႂးသမီးဝၝဒ ဴဖစ္သည္။
(၄၁) အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္မဵား (General Comment)
လူႚအခၾင့္အေရး စာခဵႂပ္တခုတၾင္ ေရးသားထားေသာ အသံုးအႎံႁးမဵား သိုႚမဟုတ္
ရည္ညၿန္းထားခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ထိုစာခဵႂပ္ႎႀင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေကာ္မတီက
ပိုမိုအေသးစိတ္ကဵေသာ အဓိပၯၝယ္ဖၾင့္ဆို ေဖာ္ဴပဴခင္းကို အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္ဟု
ေခၞသည္။ ဥပမာ - စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္
လံုေလာက္ေသာ
ေနအိမ္ရရႀိခၾင့္ဟူ၍
ေယဵဘူယဵ
ေရးသားထားသည္ကို
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီက
ထိုအဓိပၯၝယ္မႀာ
ကဵန္းမာေရးႎႀင့္
သင့္ေလဵာ္ေသာ၊ ေနထိုင္သူမဵား၏ ရိုးရာယဥ္ေကဵးမႁႎႀင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ မိသားစုမဵား
ေနထိုင္ရန္အတၾက္
လံုေလာက္သည့္ေနရာထိုင္ခင္းရႀိေသာ၊
အဆက္အသၾယ္
ေကာင္းမၾန္ေသာ၊ သင့္တင့္သည့္ ကုန္ကဵစရိတ္ရႀိေသာ ေနအိမ္မဵိႂးဟု အေထၾေထၾ
သံုးသပ္ခဵက္တၾင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပရႀင္းလင္းထားပၝသည္။ မူလစာခဵႂပ္မဵားတၾင္
ေရးသားေဖာ္ဴပထားခဵက္မဵားသည္
အားလံုးႎႀင့္
အကဵံႂးဝင္ေစရန္အတၾက္
ကဵယ္ဴပန္ႚစၾာ
အဓိပၯၝယ္ဖၾင့္ဆို ထားရေသာေဳကာင့္ တခၝတရံတၾင္ အဓိပၯၝယ္ကို
တိတိကဵကဵ နားလည္ရန္ မလၾယ္ကူပၝ။

ထိုႚေဳကာင့္
သက္ဆိုင္ရာစာခဵႂပ္ေကာ္မတီက
ထိုကဵယ္ဴပန္ႚလၾန္းလႀေသာ
အဓိပၯၝယ္ဖၾင့္ဆိုခဵက္မဵားမႀ
တိကဵသည့္
အဓိပၯၝယ္ဴဖင့္
လူအမဵားနားလည္ႎုိင္ရန္
ယခုကဲ့သိုႚေသာ
အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္မဵား
ထုတ္ဴပန္ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
ထိုသိုႚ
သံုးသပ္ခဵက္မဵားကို ကိုးကားအသံုးဴပႂရာတၾင္ ထိုသံုးသပ္ခဵက္၏ အမႀတ္ကို ရည္ညၿန္း၍
အသံုးဴပႂ ကိုးကားေလ့ ရႀိပၝသည္။ ဥပမာ - စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ
အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္၊ အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္ အမႀတ္ (၃၅) ဟူ၍
ဴဖစ္ပၝသည္။ အမႀတ္စဥ္ႎႀင့္ ေနႚစၾဲမဵား တပ္ထားေသာ အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္၊
အဳကံေပးခဵက္မဵားသည္
သက္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္
ပၝဝင္သည့္
ဴပဌာန္းခဵက္မဵားအေပၞ
ပိုမိုရႀင္းလင္းေစ႓ပီး
တရားဝင္ဴဖစ္သည့္
အဓိပၯၝယ္
ဖၾင့္ဆုိခဵက္မဵားပင္ ဴဖစ္သည္။ ကုသမဂၢ၏ အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္ႎႀင့္ အေထၾေထၾ
အဳကံဴပႂခဵက္မဵားကို စာခဵႂပ္မဵားနည္းတူ အမဵားက ေလးစားစၾာ ကိုးကားအသံုးဴပႂ
ဳကေလ့ရႀိပၝသည္။
ထိုသုိႚ အဓိပၯၝယ္ဖၾင့္ဆိုဴခင္းကို ညႀင္းပမ္းႎႀိပ္စက္ဴခင္းဆိုင္ရာ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီ၊
စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီႎႀင့္ ကေလး
အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီတိုႚတၾင္ အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္ (General
Commend) ဟု သံုးႎံႁးေသာ္လည္း လူမႁေရးခၾဲဴခား ဖိႎႀိပ္မႁမဵား၊ ပေပဵာက္ေရးဆိုင္ရာ
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီႎႀင့္ အမဵိႂးသမီးစာခဵႂပ္ ေကာ္မတီတိုႚ ကမူ အေထၾေထၾ အဳကံဴပႂခဵက္
(General Recommendation)ဟု သံုးစၾဲေလ့ရႀိသည္။ အဓိပၯၝယ္မႀာအတူတူပင္ဴဖစ္သည္။
(၄၂) အေထၾေထၾ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား (General Recommendation)
အထက္တၾင္
ေဖာ္ဴပထားေသာ
အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္မဵား
(General
Comments) ကဲ့သိုႚပင္ အေထၾေထၾအဳကံဴပႂခဵက္မဵား (General Recommendations)
မဵားကို လူႚအခၾင့္အေရး စာခဵႂပ္တခုတၾင္ ေရးသားထားေသာ အသံုးအႎံႁးမဵား သိုႚမဟုတ္
ရည္ညၿန္းထားခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ထိုစာခဵႂပ္ႎႀင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေကာ္မတီက
ပိုမိုအေသးစိတ္ကဵေသာ အဓိပၯၝယ္ဖၾင့္ဆုိေဖာ္ဴပရာတၾင္ အသံုးဴပႂေလ့ရႀိပၝသည္။
လူမဵိႂးေရးခၾဲဴခား ဖိႎႀိပ္မႁမဵား ပေပဵာက္ေရးဆိုင္ရာ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီႎႀင့္ အမဵိႂးသမီး
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီတိုႚတၾင္
ထိုသိုႚ
အဓိပၯၝယ္ဖၾင့္ဆုိ
ေဖာ္ဴပခဵက္မဵားကို
အေထၾေထၾအဳကံဴပႂခဵက္
(General
Recommendation)ဟု
သံုးႎံႁးေသာ္လည္း
ညႀင္းပမ္းႎႀိပ္စက္ဴခင္းဆိုင္ရာ စာခဵႂပ္ေကာ္မတီ၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ
အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီႎႀင့္
ကေလးအခၾင့္အေရး
ဆိုင္ရာစာခဵႂပ္

ေကာ္မတီတိုႚတၾင္ အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္ (General Comment)ဟု သံုးစၾဲေလ့ရႀိသည္။
အဓိပၯၝယ္မႀာ အတူတူပင္ဴဖစ္သည္။
(၄၃) လူႚအခၾင့္အေရး (Human Rights)
လူႚအခၾင့္အေရးဆိုသည္မႀာ
လူသားတေယာက္
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
လူတိုႚတၾင္ရႀိေသာ အခၾင့္အေရးဟူ၍ ရိုးရိုးေလးပင္ ေဴပာရေပမည္။ လူႚအခၾင့္အေရးသည္
လူသားအားလံုးအေပၞ ခၾဲဴခားဴခင္းမရႀိဘဲ လူတိုင္းအတၾက္ တန္းတူညီမ႖စၾာ ရႀိေနသည္။
အဴခားမည္သူကမ႖ မိမိထံတၾင္ ရႀိေနေသာ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားကို ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္၍
မရေခဵ။
ထိုႚအဴပင္
မည္သည့္အခၾင့္အေရးသည္
အေရးအ႒ကီးဆံုးဴဖစ္သည္၊
မည္သည့္အခၾင့္အေရးမဵားကိုေတာ့ အေရးမ႒ကီး ဟူ၍လည္း သတ္မႀတ္၍ မရေခဵ။
တခုႎႀင့္တခုလည္း အဴပန္အလႀန္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လူႚအခၾင့္အေရးဟူေသာ ေခၝင္းစဥ္
ေအာက္တၾင္
လူႚအခၾင့္အေရးမဵားသည္
တခုႎႀင့္တခု
အဴပန္အလႀန္
အမႀီဴပႂ
ေနလ႖က္ရႀိသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဆိုသည္မႀာ လူသားတိုႚ၏ လူႚဂုဏ္သိကၡာ အဴပည့္အဝဴဖင့္
အသက္ရႀင္ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေဴခခံအဆင့္အတန္း အခဵက္မဵားဴဖစ္သည္
ဟူ၍လည္း ေနာက္ထပ္တမိဵႂး အဓိပၯၝယ္ဖၾင့္ဆိုထားေလ့ ရႀိသည္။ လူသားမဵိႂးႎၾယ္
အားလံုးအဳကား
ဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္
တန္းတူညီမႁကို
တန္ဖိုးထားေလးစားဴခင္းသည္
လူႚအခၾင့္အေရး၏ အႎႀစ္သာရ အခဵက္ပင္ဴဖစ္သည္။ လူသားတဦးအား ေလးစားတန္ဖိုး
ထားရန္ဆိုေသာ ထိုအႎႀစ္သာရ အခဵက္ကို ယဥ္ေကဵးမႁတိုင္း၊ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းတုိင္း၊
ကိုးကၾယ္သည့္ ဘာသာတိုင္း၊ အေတၾးအေခၞ အယူအဆတိုင္းတၾင္ ရႁဴမင္ႎုိင္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးဟု
ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္
ေဴပာဆိုေနေသာ
စကားလံုး၏
အဓိကအခဵက္မႀာလည္း
ထိုသုိႚ
လူလူဴခင္း
ေလးစားတန္ဖိုးထားရန္ကို
ေတာင္းဆိုေနဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္။ လူတေယာက္၏ လူႚအခၾင့္အေရးကို ခဵိႂးေဖာက္ဴခင္း
ဆိုသည္မႀာ ထိုသူအား လူသားတေယာက္အေနဴဖင့္ အသိအမႀတ္ဴပႂ မဆက္ဆံဴခင္း
ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရး
ေတာင္းဆိုမႁဆိုသည္မႀာလည္း
လူသားတုိင္း၏
ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားဳကရန္ ေတာင္းဆိုဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။

