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ထန့်ျိုးသမ့်ျိုးခရစဉ်က လ အမ ျိုးသမျိုး
သတင့်ျိုးသမ ျိုးတ၏အခ
ုံ
ငအ
့် ပရျိုးမ ျိုး။
၂၀၂၁ ခုံန္စ
ှ ၊့် ဇူလင
ုံ လ
့် ။

အပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာလအခွငအ
် ဒရျားဥြဒေ အဒထွဒထွပြဋ္ဌာန်ျားခ က်မ ာျားအရ အမ ျားသများမ ာျားသည် အမ ျားသာျား
မ ာျားန္ှငတ
် န်ျားတ အခွငအ
် ဒရျားရှသည်အပြင် အမ ျားသများမ ာျားအတွက် န္င
ို င
် ဒ
ံ ရျား၊ စျားြွာျားဒရျား၊ လမှုဒရျား၊ ယဉ်ဒက ျား
မှုန္င
ှ ် န္င
ို င
် သ
ံ ာျားအခွငအ
် ဒရျားမ ာျား၌ တန်ျားတညမျှရမှု
ှ တက
ို ို အာမခံခ က်ဒြျားထာျားဒသာ အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုးအ ျိုး
နည့်ျိုးမ ျိုးစုံဖြင ့်
ရှဒလ၏။

ခွဲဖခ ျိုးဆက့်ဆမှုပပပ က့်ပရျိုးဆင
ုံ ရ
့် သပ

ယင်ျား၌

ပြည်သဘဝကစစရြ်မ ာျားတွင်

တူစ ခ ပ့်

လွတ်လြ်စွာ

(CEDAW)

လည်ျား

သျားသန်

ြါဝင်ဒဆာင်ရွက်န္င
ို ခ
် ွငန္
် င
ှ ်

၎င်ျားတို

ဒရွ ျားခ ယ်ထာျားဒသာ အသက်ဒမွျားဝမ်ျားဒက ာင်ျားလိုြ်ငန်ျားကို လွတ်လြ်စွာ ဒဆာင်ရွက်န္င
ို ခ
် ွငတ
် ို ြါဝင်သည်။
ထအပြင်
ို

က ာျား/မ

အဒပခပြ အကကမ်ျားဖက်မှုန္င
ှ ်

လင်ြိုငျား် ဆိုငရ
် ာဒစာ်ကာျားမှုတမှ
ို

အမ ျားသများမ ာျားအာျား

အကာအကွယ်ဒြျားရန် အတွက် သက်ဆိုငရ
် ာ န္င
ို င
် မ
ံ ာျားအဒနပဖငလ
် ည်ျား တာဝန်ရှဒလ၏။ စင်စစ် ထသ
ို ဒသာ
ို
အကကမ်ျားဖက်မှုမ ျားမှာ အမ ျားသများမ ာျားအဒြေါ် ခွပွဲ ခာျားဆက်ဆမ
ံ ှုြံိုစံတစ်မ ျားြင် ပဖစ်ရာ ယင်ျား၌ အမ ျားသများတ၏
ို
အသက်ရှငရ
် ြ်တည်

ခွင၊်

က န်ျားမာဒရျား၊

လွတ်လြ်ခွင၊်

စတ်ခ လံပို ခံ မှုရရှခွင၊်

န္ှြ်စက်ညှဉ်ျားြန်ျားမှုန္င
ှ ်

ကကမ်ျားတမ်ျားရက်စက်စွာ ဆက်ဆံ မှုတိုမှ ကင်ျားလွတ်ြိုငခ
် ွငတ
် ိုကို ထခိုက်နစ်နာဒစပခင်ျားတိုလည်ျား ြါဝင်၏။
ပမန်မာန္င
ို င
် သ
ံ ည်

အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုးအ ျိုး

ခွဲဖခ ျိုးဆက့်ဆမှုပပပ က့်ပရျိုးဆင
ုံ ရ
့် သပ

တူစ ခ ပ့် (CEDAW) ၏ အဖွွဲွဲ့ဝင်န္င
ို င
် ံ ပဖစ်သည်န္င
ှ အ
် ည

ပြည်သအာဏာြိုငအ
် ဖွွဲွဲ့အစည်ျားမ ာျားအဒနပဖင်
ဒဆာင်ရွက်မှုမ ာျားကို

ဒရှာင်ရှာျားရန်န္င
ှ ်

ကာကွယ်ဒြျားဒရျားအတွက်

နည့်ျိုးမ ျိုးစုံဖြင ့်

အမ ျားသများ

အခွငအ
် ဒရျားမ ာျားကို

အမ ျားသများမ ာျား၏

တန်ျားတညမျှ

အပြ သဒဘာဒဆာင်ဒသာ

အစအမံမ ာျားကို

ထခိုက်ဒစမည်
အခွငအ
် ဒရျားမ ာျားကို

ခ မှတ်ရန်

အပြည်

ပြည်ဆိုငရ
် ာဥြဒေအရ တာဝန်ရှဒလ၏။
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အပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာဥြဒေ- ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားန္ှင် ဖမ်ျားဆျား ထန်ျားသမ်ျားခံရစဉ်ကာလ အမ ျားသများ သတင်ျားသမာျားတို၏
အခွငအ
် ဒရျားမ ာျား။

ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားအတွငျား် အမ ျားသများမ ာျားန္ှင် အမ ျားသများသတင်ျားသမာျားမ ာျား၏
အခွငအ
် ဒရျားမ ာျား
သတင်ျားသမာျားမ ာျားအဒနပဖင် ကနက
် ွက်ြွဲမ
ွ ာျားန္ှင် ဆန္ဒပြမှုမ ာျား၌ ြါဝင်ခွငရ
် ှသည်။ ၎င်ျားတိုသည် အမ ာျားသငါ
ကွဲသိုြင် လွတ်လြ်စွာ စိုရို ျားံ ြိုငခ
် ွငက
် ို က ငသ
် ိုျားံ သည်အဒနပဖင် ဆန္ဒပြမှုမ ာျားတွင် ြါဝင်န္င
ို ၏
် ။ ထအပြင်
ို
ဥြဒေ
စိုျားများို ဒရျားအတွက်

တာဝန်ရှသမ ာျား၏

မှတ်တမ်ျားတင်ပခင်ျားမ ာျားအြါအဝင်
ထိုတ်ဒဖာ်ဒပြာကကာျားခွငလ
် ည်ျား

လိုြ်ရြ်မ ာျားအာျား

မှတ်တမ်ျားယပခင်ျားန္ှင်

ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြမှုမ ာျားအဒကကာင်ျား
ရှ၏။

လထိုဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားတွင်

လွတ်လြ်စွာ

မည်သပဖစ်
ို ြ က်လ က်ရဒကကာင်
ှ
ျား

သတင်ျားြိုရဒသာ ဒလလာသမ ာျားအဒနပဖင် ၎င်ျားတို၏ သတင်ျားရယန္င
ို စ
် ွမ်ျားန္ှင် သတင်ျားမှတ်တမ်ျားမ ာျားကို
ကာကွယ်ပခင်ျားသည်

သတင်ျားအခ က်အလက်မ ာျားကို ရယရန်အတွက် အမ ာျားပြည်သ ဆိုငရ
် ာ ရြိုငခ
် ွင၏
်

အစတ်အြိုငျား် တစ်ခလ
ို ည်ျား ပဖစ်ဒလ၏။
ဥြဒေစိုျားမိုျားဒရျားအတွက်

တာဝန်ရှသမ ာျားအြါအဝင်

န္င
ို င
် ဒ
ံ တာ်အဆင၌
်

တာဝန်ခံြဂ
ို ္ လ်မ ာျားအဒနပဖင်

ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားအတွငျား် သတင်ျားသမာျားတို၏ လိုြ်ငန်ျားမ ာျားကို ခွငပ် ြ ဒြျားရံိုမျှမက ၎င်ျားတို၏လိုြ်ငန်ျား
လွယ်ကဒခ ာဒမွဒ
ွဲ့ စဒရျားအတွက် စစဉ်ဒြျားရန်ြင် တာဝန်ရှသည်။ သတင်ျားသမာျားတို၏ လိုြ်ငန်ျားဒဆာင်ရွက်မှု
မ ာျားကို တာျားဆျားပခင်ျား၊ ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲတစ်ခိုအဒကကာင်ျား သတင်ျားဒြျားြိုရံိုမျှပဖင် ဖမ်ျားဆျားပခင်ျား သမဟို
ို
တ်
၎င်ျားတို၏ ြစစညျား် ကရယာမ ာျားကို သမ်ျားဆည်ျားပခင်ျား သိုမဟိုတ် ဖ က်ဆျားပခင်ျား၊ ၎င်ျားတိုအာျား ကာယကံဒပမာက်
တိုက်ခိုက်ခွငပ် ြ ပခင်ျားတိုသည် ဆိုျားရွ ာျားဒသာ လအခွငအ
် ဒရျားခ ျားဒဖာက်မှုမ ာျားြင် ပဖစ်ဒလ၏။
အမ ျားသများသတင်ျားသမာျားမ ာျားသည် အမ ျားသာျားသတင်ျားသမာျားမ ာျားနည်ျားတ ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားကို သတင်ျား
ရယခွင် ရှရာ ၎င်ျားတိုသည်လည်ျား ဒဘျားအန္တရာယ်ရှဒသာ အဒပခအဒနမ ာျားကြ
ို င် ရင်ဆိုငက် ကရ၏။ ထအ
ို ဒပခ
အဒနမ ျားတွင်

အမ ျားသများသတင်ျားသမာျားတိုအတွက်

လံိုပခံ မှုကင်ျားမွဲလ က်ရှဒကကာင်ျား

ခံစာျားဒန ရစဉ် ဥြဒေစျားို မိုျားဒရျားအတွက် တာဝန်ရှသမ ာျားအဒနပဖင်
ဆံိုျားမလမ်ျားညွှန်

ကာကွယ်ဒြျားဒနသဒယာင်

ပြ မမည်အစာျား)

၎င်ျားတိုကိုယ်တိုင်

(လကကျားသမဒနရာ ဝင်ယလ က်
ထအ
ို မ ျားသများသတင်ျားသမာျားတို၏

ကိုယ်ြိုငဆ
် ိုျားံ ပဖတ်ခ က်မ ာျားကို ဒလျားစာျားလ က် အကာအကွယ်ဒြျားသင၏
် ။
အမ ျားသများတစ်ဦျားအာျား အာျားန္ွွဲ့ဒ
ွဲ သာ အမ ျားသများပဖစ်သည်ဟဒသာ အဒကကာင်ျားပြခ က်သက်သက်ပဖငပ် ဖစ်ဒစ,
ဒဘျားအန္တရာယ်က ဒရာက်န္င
ို သ
် ည် ဟဒသာ အဒကကာင်ျားပြခ က်ပဖငပ် ဖစ်ဒစ ၎င်ျားအာျား သတင်ျားရယပခင်ျား/ ဒြျားြို
ပခင်ျား မပြ န္င
ို ဒ
် အာင် ဟနတ
် ာျားရန် မသငဒ
် ခ ။ ဥြဒေစိုျားများို ဒရျားအတွက် တာဝန်ရှသမ ာျားအဒနပဖင် သတင်ျား
သမာျားတစ်ဦျားဦျားအာျား က ာျား/မ ခွပွဲ ခာျားလ က် ဆက်ဆမ
ံ မ
ှု ျား မပြ လိုြ်သငဒ
် ြ။ သတင်ျားသမာျားတစ်ဦျားဦျားအာျား
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အပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာဥြဒေ- ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားန္ှင် ဖမ်ျားဆျား ထန်ျားသမ်ျားခံရစဉ်ကာလ အမ ျားသများ သတင်ျားသမာျားတို၏
အခွငအ
် ဒရျားမ ာျား။

အမ ျားသများပဖစ်သည်ဟဒသာ အဒကကာင်ျားပြခ က်ပဖင် က ျားလွနဒ
် သာ မည်သည် ဒန္ှာငယ
် ှက်မှုမ ျား သိုမဟိုတ်
အကကမ်ျားဖက်မှုမ ျားမဆို လံိုျားဝ မသငဒ
် လ ာ်ရို မ
ံ ျှမက မေယာကဏ္ဍ၌ တန်ျားတညမျှမရ
ှု ှဒရျားအတွက် ကက ျားြမ်ျား
ဒနဒသာ အမ ျားသများတို၏ စွမ်ျားဒဆာင်ရည်ကို ဆိုျားရွ ာျားစာွ ထျားို န္ှက်လိုက်ဒသာ အန္တရာယ်တစ်ခိုလည်ျား ပဖစ်ဒလ
၏။
ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားတွင် ရွဲတြ်ဖွဲွဲ့သ
ွ ည် စစ်တြ်ထက်ြို၍ြင် လံပို ခံ ဒရျားယဒြျားသင၏
် ။ စစ်တြ်ပဖစ်ဒစ,
ရွဲတြ်ဖွဲွဲ့ွ ပဖစ်ဒစ လံိုပခံ ဒရျားတြ်ဖွဲွဲ့ွ မှနလ
် ျှင် ဆန္ဒပြသမ ာျားန္ှင် ထဒတွွဲ့ဆက်ဆရ
ံ တိုငျား် ၎င်ျားတို၏ အင်အာျားကို
အလွနအ
် က ံ အသံိုျားမပြ ရန် တာဝန်ရှ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ထခိုက်မှုအနည်ျားဆံိုျားပဖစ်ဒစရန် အင်အာျားကို ဒလျှာခ
အသံိုျားပြ မှသာ “အမ ာျားပြည်သအာျား ထခိုက်မမ
ှု ှ အကာအကွယ်ဒြျားရန်”ဟဒသာ လံိုပခံ ဒရျားတြ်ဖွဲွဲ့တ
ွ ို၏
ဒဆာင်ြိုေန္
် င
ှ ် ကိုက်ညမည်ပဖစ်သည်။ ဒသဒစဒလာက်ဒသာ အင်အာျားဟသည် အသက်ဒဘျား ခခမ်ျားဒပခာက်ခံရ
သပဖင် ဒသအံဆွဲဆွဲ အပခာျားသတစ်စံိုတစ်ဦျားကို ကာကွယ်ဒြျားဒရျားအတွက်သာ အသံိုျားပြ ခွင် ရှဒလ၏။
ဥြဒေစိုျားမိုျားဒရျားအတွက် တာဝန်ရှသမ ာျားအဒနပဖင် ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားအာျား တံိုပြန်စဉ် အမ ျားသများမ ာျားန္ှင်
အပခာျားအန္တရာယ်က ဒရာက်န္င
ို ဒ
် သာ ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြသမ ာျား၏ အခွငအ
် ဒရျားကို ဒလျားစာျားရန် တာဝန်ရှ၏။
ယင်ျားတိုအနက် အခ ွဲ့ မှာ ဒအာက်ြါအတိုငျား် ပဖစ်သည်။
•

အင်အာျားအလွနအ
် က ံအသံိုျားပြ မှုသည် အဒပခအဒနအာျားလံိုျားဒြေါ်တွင် တည်မှလ က်ရှခြျား၊ ဥြဒေစိုျားမိုျား
ဒရျားအတွက် တာဝန်ရှသမ ာျားအဒနပဖင် ယင်ျားတိုအာျားလံိုျားကို ထည်သွငျား် စဉ်ျားစာျားသင၏
် ။ ကိုယ်ဝန်
ဒဆာင်အမ ျားသများမ ာျား, သက်ကကျားရွ ယ်အိုမ ာျား သမဟို
ို
တ် ကဒလျားသငယ်မ ာျား စသည် ထခိုကလ
် ွယ်
ဒသာ လအိုြ်စမ
ို ာျား ြါဝင်ဒနလျှငဒ
် သာ်လည်ျားဒကာင်ျား, အထျားသပဖင် ၎င်ျားတိုအာျား မထခိုက်ဒစရန်
အတွက်ဒသာ်လည်ျားဒကာင်ျား အင်အာျားအသံိုျားပြ မှုကို အတတ်န္င
ို ဆ
် ိုျားံ ဒရှာင်ကကဉ်သင၏
် ။ အခ ဒ
ွဲ့ သာ
နည်ျားဗ ဟာမ ာျား အထျားသပဖင် ရွဲတိုက ဆန္ဒပြသမ ာျားကို သတ်မှတ်ဒနရာတစ်ခိုအတွငျား် ြတ်မဒစခြျား
လျှြ်စစ်ဒလျှာတိုက်ဒသနတ်, မ က်ရည်ယိုဗံိုျားန္ှင် လက်ထြ်မ ာျားသံျားို လ က် “က ံ ျားသွငျား် ြတ်ဆို
ခဖ ခွွဲပခင်ျား” စသည်တိုသည် ထထ
ို ခိုကလ
် ွယ်ဒသာ လအိုြ်စမ
ို ာျားအာျား အထျားြင် ထခက
ို ်ဒစန္င
ို ၏
် ။

•

ဆန္ဒပြသမ ာျား၏ အကအညဒတာင်ျားခံမှု အထျားသပဖင် ထခိုက်ေဏ်ရာရသမ ာျားအတွက် သိုမဟိုတ်
ဆန္ဒ ပြမှုအဒပခအဒနမ ာျားအတွငျား် ကိုယ်ဝန်ဒဆာင်အမ ျားသများမ ာျားန္ှင် ကဒလျားသငယ်မ ာျားစဒသာ
အန္တရာယ် ြိုမို က ဒရာက်န္င
ို သ
် မ ာျား၏ က န်ျားမာဒရျားဆိုငရ
် ာ လိုအြ်ခ က်မ ာျားဒကကာင်
ဝင်ဒရာက်လာဒသာ ဒဆျား ဘက်ဆိုငရ
် ာြိုဂ္ လ်မ ာျားအာျား မည်သည်အဒကကာင်ျားပဖငမ
် ျှ တာျားဆျားရန်
မသငဘ
် ွဲ လိုအြ်သညဒ
် နရာ မ ာျားသို ၎င်ျားတို အဆင်ဒပြဒခ ာဒမွွဲ့ စွာ ဒရာက်ရှဒစရန် ဦျားစာျားဒြျား
ဒဆာင်ရွက်ဒြျားသင၏
် ။
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အပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာဥြဒေ- ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားန္ှင် ဖမ်ျားဆျား ထန်ျားသမ်ျားခံရစဉ်ကာလ အမ ျားသများ သတင်ျားသမာျားတို၏
အခွငအ
် ဒရျားမ ာျား။

•

အမ ျားသများမ ာျားသည် ကဒလျားငယ်မ ာျားန္ှင် န္စ
ို ိုကဒလျားမ ာျားကို အဓက
ပြ စိုဒစာငဒ
် ရှာက်သမ ာျားပဖစ်ကက ၏။ ထဒကကာင
ို
် ၎င်ျားတိုန္ှငအ
် တ ကဒလျားမ ာျားကိုြါ ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားန္ှင်
လထိုအစည်ျားအဒဝျားမ ာျားသို ဒခေါ် ဒဆာင်လာန္င
ို ၏
် ။ အမ ျားသများမ ာျားန္ှင် ကဒလျားမ ာျား
ဒရာဒထွျားြါဝင်ဒနဒသာ လအိုြ်စိုတစ်စိုသည် အကကမ်ျားဖက်မှု က ျားလွနန္
် င
ို ဒ
် ပခ အလွန်
နည်ျားြါျားသပဖင် ၎င်ျားတိုအဒြေါ် မည်သည်အင်အာျား အလွန် အက ံ အသံိုျားပြ ပခင်ျားမဆို အထျားြင်
သငဒ
် လ ာ်ပခင်ျား မရှဒခ ။

•

ဥြဒေစိုျားမိုျားဒရျားအတွက် တာဝန်ရှသမ ာျားအဒနပဖင် ပြစ်မှုက ျားလွနသ
် ည်သိုမဟိုတ် က ျားလွနမ
် ည်ဟို
သံသယပဖစ်ထက
ို ဒ
် သာ ဒနရာမ ာျားရှ ဆန္ဒပြသမ ာျားကိုသာ ရှာဒဖွသငခ် ြျား ဆန္ဒပြြွွဲတစ်ခို၌ ြါဝင်ခွဲ
သည်ဟဒသာ အဒကကာင်ျားပြခ က်ပဖင် တစ်စံိုတစ်ဦျားအာျား ရှာဒဖွပခင်ျားကို မည်သည်အခါမှ
မပြ လိုြ်သင် ဒခ ။ အမ ျားသများမ ာျားအာျား ဒလက ငထ
် ာျားဒသာ အမ ျားသများအရာရှကသာ
ရှာဒဖွသင၏
် ။

•

ဆန္ဒပြသမ ာျားအာျား လင်ြိုငျား် ဆိုငရ
် ာ ဒန္ှာငယ
် ှက်ဒစာ်ကာျားပခင်ျားသည် ၎င်ျားတို၏ အခွငအ
် ဒရျားမ ာျားကို
အကကျားအက ယ် အလွွဲသျားိုံ စာျားပြ ပခင်ျားပဖစ်ခြျား၊ ထသ
ို ိုပဖစ်ြ က်ခွဲမှုမ ာျားအာျား ခ က်ခ င်ျား စံစ
ို မ်ျားစစ်ဒဆျား
လ က် ေဏ်ခတ်အဒရျားယသင၏
် ။ ဥြဒေစိုျားမိုျားဒရျားအတွက် တာဝန်ရှသမ ာျားအဒနပဖင် ထသ
ို ိုဒသာ
အပြ အမမ ာျားကိုဒစာငက် ကြ်ကကည်ရှုပခင်ျားန္ှင် ထန်ျားခ ြ်ပခင်ျားတိုကို တက်ကကစွာ လိုြ်ဒဆာင်သငခ် ြျား
ထသ
ို ိုဒသာ လိုြ်ရြ်မ ျားတွင် တာဝန်ရှသမ ာျား ြါဝင်ပခင်ျား မရှဒစရန် ကာကွယ်န္င
ို မ
် ည် ထဒရာက်ဒသာ
နည်ျားလမ်ျားမ ာျားကို ခ မှတ်သင၏
် ။

ြမ့်ျိုးဆျိုးထန့်ျိုးသမ့်ျိုးခ အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုးန္ှင ့် အမ ျိုးသမျိုးသတင့်ျိုးသမ ျိုးမ ျိုး၏
အခငအ
့် ပရျိုးမ ျိုး
ဖမ်ျားဆျားထန်ျားသမ်ျားခံ အမ ျားသများမ ာျား အထျားသပဖင် အမ ျားသများသတင်ျားသမာျားမ ာျား, တက်ကကလှုြ်ရှာျားသမ ာျားန္ှင်
ဆန္ဒပြသမ ာျားသည်

အပခာျားသမ ာျားထက်

ြိုမို၍

အသဒရြ က်ဒအာင် ကိုယ်ထလက်ဒရာက်ပြ ခံရပခင်ျား၊

ဒန္ှာငယ
် ှက်ဒစာ်ကာျားခံရပခင်ျား သိုမဟိုတ် ဥြဒေစိုျားမိုျားဒရျားအတွက် တာဝန်ရှသမ ာျားကိုယ်တိုငက
် လက်တံိုပြန်မှု
ဒကကာငပ် ဖစ်ဒစ သိုမဟိုတ် အပခာျားအဒကကာင်ျားပြခ က်မ ာျားဒကကာငပ် ဖစ်ဒစ လင်ြင
ို ျား် ဆိုငရ
် ာကစစအြါအဝင်
အပခာျား ဒသာ အာဏာအလွသ
ွဲ ိုျားံ စာျားပြ ခံရပခင်ျားတို ရှဒကကာင်ျား အတတ်အဒတွွဲ့အကကံ မ ာျားက ညွှနပ် ြလ က်ရှ၏။
စင်စစ် ယင်ျားထမှ
ို ာ လြိုဂ္ လ်ဆိုငရ
် ာ လံိုပခံ မှုန္င
ှ ် တန်ျားတညမျှမအ
ှု ရ အမ ျားသများမ ာျား ရရှထက
ို ်ဒသာ
အခွငအ
် ဒရျားမ ာျား ကို ခ ျားဒဖာက်ပခင်ျားြင် ပဖစ်ဒလ၏။
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အပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာဥြဒေ- ကနက
် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားန္ှင် ဖမ်ျားဆျား ထန်ျားသမ်ျားခံရစဉ်ကာလ အမ ျားသများ သတင်ျားသမာျားတို၏
အခွငအ
် ဒရျားမ ာျား။

တရာျားမစွွဲဆမ
ို တင်ကက ဖမ်ျားဆျားထန်ျားသမ်ျားထာျားစဉ်ကာလအတွငျား် အာဏာအလွွဲသျားိုံ စာျားလိုြ်မှုအန္တရာယ် ပမင်
တက်န္င
ို ဒ
် သာ်လည်ျား

ဖမ်ျားဆျားခြျားလျှငခ် ြျားပခင်ျားပဖစ်ဒစ,

ပြ လိုြ်စဉ်ကာလအတွငျား် ၌ပဖစ်ဒစ

တင်ကက စစ်ဒဆျားဒများပမန်ျားပခင်ျား

ထက
ို ွဲသို အခွငအ
် ဒရျားခ ျားဒဖာက်မှုမ ျားသည် ြို၍ြင် ပဖစ်ဒြေါ် န္င
ို ၏
် ။

ဖမ်ျားဆျားထမ်ျားသမ်ျားခံအမ ျားသများ မ ာျားအာျား အမ ျားသများအရာရှမ ာျားကိုယ်တိုင် အခမွဲ ကကျားကကြ်သငခ် ြျား ၎င်ျားတို၏
ြိုဂ္ လ်ဒရျားလံိုပခံ မှုန္င
ှ ်

အကာ

အကွယ်ရရှဒရျားတိုအတွက်

သငဒ
် လ ာ်ဒသာ

လံိုပခံ ဒရျားမ ာျားကို

ဒနရာခ ထာျားဒြျားသင၏
် ။ မည်သည် ဖမ်ျားဆျား ထန်ျားသမ်ျားမှုမ ျားအတွက်မဆို အစဦျားြင
ို ျား် ၌ အမ ျားသများမ ာျားအာျား
အထန်ျားသမ်ျားခံအမ ျားသာျားမ ာျားန္ှင် ခွွဲပခာျား၍ လည်ျား ထာျားသင၏
် ။
ဒယဘိုယ အာျားပဖင် အမ ျားသာျားမ ာျားကိုပဖစ်ဒစ, အမ ျားသများမ ာျားကိုပဖစ်ဒစ တရာျားစဆ
ွွဲ ိုပခင်ျား မပြ မ ဖမ်ျားဆျားထန်ျား
သမ်ျားထာျားပခင်ျားမှ ဒရှာင်ကကဉ်သင၏
် ။ အဘယ်ဒကကာငဆ
် ိုဒသာ် ယင်ျားမှာ ဒနာက်ဆိုျားံ အခ န်အထ အပြစ်
မရှဒကကာင်ျား ဒတွွဲ့ ရှန္င
ို သ
် တစ်စံိုတစ်ဦျားအာျား တင်ကက ဆံိုျားပဖတ်ပခင်ျား သမဟို
ို
တ် ေဏ်ခတ်အဒရျားယပခင်ျား ပဖစ်
ဒသာဒကကာငတ
် ည်ျား။ ထဒကကာင
ို
် အထျားကကျားဒလျားဒသာ ပြစ်မမ
ှု ျားပဖစ်လျှင် သိုမဟိုတ် စွြ်စွွဲခံရသတစ်ဦျားသည်
ြိုနျား် ဒအာင်ျားဒနထင
ို မ
် ည်, တိုငျား် ပြည်မှ ထွကဒ
် ပြျားဒရှာင်တမ်ျားမည် သိုမဟိုတ် သက်ဒသတစ်ဦျားဦျားအာျား မဒလ ာ်
ဩဇာလွှမ်ျားများို မည် ဟဒသာ အဒထာက်အထာျား ဒတွွဲ့ ရှလျှင် သျားပခာျားဆံိုျားပဖတ်ရန် လိုအြ်သည်အတွက် အသံိုျား
ပြ သင၏
် ။ အကယ်၍ ထိုကွဲသိုဒသာ အဒပခအဒနမ ာျားရှဒကကာင်ျား ယံိုကကည်ဒလာက်သည် အဒကကာင်ျားအခ က်
မရှလျှင ် ထအ
ို န္တရာယ်မ ျားမ ာျား ဒလျှာခ ရန်အတွက်ြင် အာမခံဒြျားပခင်ျားကို ဦျားစာျားဒြျား စဉ်ျားစာျားသင၏
် ။ ကိုဗစ်၁၉ ကျားစက်ပမန်ကြ်ဒရာဂါသည်လည်ျား တရာျားမစွွဲဆိုမ တင်ကက ဖမ်ျားဆျားထန်ျားသမ်ျားမက
ှု ို ကနသ
် တ်ရန် ဒနာက်
ထြ် အဒကကာင်ျားပြခ က်တစ်ခိုြင် ပဖစ်ဒလ၏။
အလာျားတြင် ကဒလျားသငယ်မ ာျားအာျား မလဘတ သမဟို
ို
တ် တစ်ဦျားတည်ျားြင်တင
ို ် ဒစာငဒ
် ရှာက်ဒနဒသာ
အမ ျားသများမ ာျားအာျား ယခိုကသ
ွဲ ို ဖမ်ျားဆျားထန်ျားသမ်ျားထာျားပခင်ျားဒကကာင် ကဒလျားတို၏ ဒကာင်ျားက ျားကို ဆိုျားရွ ာျားစွာ
ထခိုက်ဒစန္င
ို သ
် ည် အန္တရာယ်ရှလျှင် ထအ
ို မ ျားသများတက
ို ို ဦျားစာျားဒြျား လွှတ်ဒြျားသင၏
် ။
အာမခံဒြျား၍ လွတ်ဒပမာက်ဒစပခင်ျားသည် တရာျားမစွွဲဆမ
ို ဖမ်ျားဆျားထန်ျားသမ်ျားပခင်ျားအစာျား အပခာျားဒရွ ျားခ ယ်စရာ
နည်ျားလမ်ျား တစ်ခိုပဖစ်ဒလ၏။ ဤနည်ျားလမ်ျားကို အသံျားို ခ ရာ၌ ဆံိုျားပဖတ်ခ က်ခ သမ ာျားအဒနပဖင် အမ ျားသများ
တစ်ဦျား၏ အမည်ပဖင် ြိုငဆ
် င
ို မ
် ှုမ ာျားကို စာရင်ျားမသွငျား် န္င
ို ပ် ခင်ျား သိုမဟိုတ် ဘဏ္ဍာဒရျားဝန်ဒဆာင်မမ
ှု ာျား တန်ျားတ
ညမျှမှု မရှသပဖင် ဒငွသာျားအလ င်အပမန် ရရှရန် ခက်ခွဲန္င
ို ပ် ခင်ျား စသည် က ာျား/မခွပွဲ ခာျားမှုအရ ဒငွဒကကျားဆိုငရ
် ာ
တန်ျားတညမျှမှု မရှပခင်ျားတဒကကာင
ို
် အမ ျားသများမ ာျားသည် အမ ျားသာျားမ ာျားဒလာက် အာမခံဒငွ ဒြျားသွငျား် ရန်
မတတ်စွမ်ျားန္င
ို ဒ
် ကကာင်ျား ထည်သွငျား် စဉ်ျားစာျားသငသ
် ည်။ ထဒကကာင
ို
် အာမခံဒငွြမာဏန္ှင် အဒပခအဒနတိုကို
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် ွက်ဆန္ဒပြြွွဲမ ာျားန္ှင် ဖမ်ျားဆျား ထန်ျားသမ်ျားခံရစဉ်ကာလ အမ ျားသများ သတင်ျားသမာျားတို၏
အခွငအ
် ဒရျားမ ာျား။

သတ်မှတ်ရာ၌ က ာျား/မခွွဲပခာျားမှုန္င
ှ ် အပခာျားကိုယ်ဒရျားကယ
ို ်တာအဒပခအဒနမ ာျားကလ
ို ည်ျား ထည်သွငျား် စဉ်ျားစာျား
သင၏
် ။
အမ ျားသများမ ာျားအာျား ၎င်ျားတ၏
ို ကဒလျားမ ာျားန္ှငအ
် တ ဖမ်ျားဆျားထန်ျားသမ်ျားထာျားဒသာ အဒပခအဒနမ ာျားဒကကာင်
အထျားစိုျားရမ်ြြန်မှုမ ာျားကို ပဖစ်ဒြေါ်ဒစ၏။ အမ ျားသများမ ာျားအာျား ၎င်ျားတို၏ ကဒလျားမ ာျားန္ှငအ
် တ ဖမ်ျားဆျားထန်ျား
သမ်ျားမှုဒကကာင် ထက
ို ဒလျားမ ာျားအတွက် ဒကာင်ျားမွနဒ
် သာ အဒပခအဒနမ ာျားကို ဆိုျားရွ ာျားစွာ အန္တရာယ်ပဖစ်ဒစ
သပဖင် ယင်ျားကို ဒရှာင်ကကဉ်သင၏
် ။ ဒမွျားကင်ျားစကဒလျား သိုမဟိုတ် ကဒလျားငယ်ရဒသာ
ှ
အမ ျားသများတစ်ဦျား
အာျား ဖမ်ျားဆျားထန်ျားသမ်ျားထာျားပခင်ျားကို လံိုျားဝ မဒရှာင်လွှွဲန္င
ို ြ
် ါက ကဒလျားကို ထအ
ို မ ျားသများန္ှငအ
် တ ထန်ျားသမ်ျား
ခ ြ်ဒန္ှာင်ထာျားရန် သင/် မသငအ
် တွက် "ကဒလျားအာျား အဒကာင်ျားဆံိုျားအက ျားရဒစမည
ှ
"် ဆံိုျားပဖတ်ခ က်ကို ထည်
သွငျား် စဉ်ျားစာျားသငခ် ြျား၊

မည်သည်အဒကကာင်ျားပြခ က်ဒကကာငပ် ဖစ်ဒစ

အက ဉ်ျားသာျားတစ်ဦျား

မပဖစ်သငဒ
် သာ

ကဒလျားကို သငဒ
် လ ာ်ဒသာ အရင်ျားအပမစ်မ ာျား ဒထာက်ြံဒြျားရန် လအ
ို ြ်၏။
ဖမ်ျားဆျားထမ်ျားသမ်ျားခံအမ ျားသများမ ာျားအာျား ထဒတွွဲ့ဆက်ဆရ
ံ န်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာ အပခာျားစံန္န
ှု ျား် မ ာျားမှာ
ဒအာက်ြါအတိုငျား် ပဖစ်၏။
•

အမ ျားသများမ ာျားအာျား ဒဆွမ ျားမ ာျားန္ှင် ြံိုမှနဆ
် က်သွယ်ခွင် ပြ သင၏
် ။ မှခိုကဒလျားတိုငျား် အတွက်
သငဒ
် လ ာ်ဒသာ ဒစာငဒ
် ရှာက်မှုအစအစဉ်မ ာျား ပြ လိုြ်ဒထာက်ြံဒြျားသင၏
် ။

•

အမ ျားသများထန်ျားသမ်ျားဒရျားစခန်ျားမ ာျားအဒနပဖင် ဒရ၊ သနရ
် ှငျား် ဒရျားသံိုျားြဝါမ ာျား စဒသာ တစ်ကိုယ်ဒရ
သနရ
် ှငျား် ဒရျားအတွက် လိုအြ်သည်မ ာျားကို အခမွဲ ြံြိုျားဒြျားပခင်ျားန္ှင် မခင်န္တ
ို ိုက်ဒက ျားဒရျားအြါအဝင်
ကဒလျားငယ်မ ာျားအာျား ဒစာငဒ
် ရှာက်ဒရျားအတွက် သငဒ
် လ ာ်ဒသာ အဒပခအဒနမ ာျား ဒဆာင်ရွက်ဒြျား
သင၏
် ။

•

အမ ျားသာျားက န်ျားမာဒရျားဝန်ထမ်ျားတစ်ဦျား၏ ဒစာငဒ
် ရှာက်မှုကို မခံယလဒ
ို သာ ဒနရာမ ျား၌ အမ ျားသများ
ဆရာဝန်မ ာျားန္ှင် သနာပြ မ ာျားအြါအဝင် က ာျား/မ သျားသနခ
် ွွဲပခာျားထာျားသည် က န်ျားမာဒရျားဒစာငဒ
် ရှာက်
မှုမ ျားကို အမ ျားသများမ ာျား ရရှန္င
ို ရ
် န် ဒဆာင်ရွက်ဒြျားသင၏
် ။

•

အမ ျားသများမ ာျားအာျား မည်သည်ရှာဒဖွမှုမ ာျားမဆို ပြ လိုြ်ရန်အတွက် ဒလက ငထ
် ာျားဒသာ အမ ျားသများ
ဝန်ထမ်ျားမ ာျားက ၎င်ျားတို၏ ဂိုဏသ
် ကခာန္ှင် ြိုဂ္ လ်ဒရျား လံပို ခံ မှုကို ဒလျားစာျားသမှုပဖင် ဒဆာင်ရွက်သင်
၏။ ခန္ဓာကိုယ်အတွငျား် ဒမ ွှဒန္ှာက် ရှာဒဖွပခင်ျားမ ာျားကိုမ ဒရှာင်ရှာျားသင၏
် ။

•

ဥြဒေစိုျားမိုျားဒရျားအတွက် တာဝန်ရှသတို သိုမဟိုတ် ဒထာင်ဝန်ထမ်ျားတိုက အလွွဲသိုျားံ စာျားပြ မှုမ ာျားကို
တင်ပြ/တိုငက် ကာျားလာဒသာ အမ ျားသများမ ာျားအာျား ထအ
ို ရာရှတိုက လက်တံိုပြန်မမ
ှု ာျားမှ ခ က်ခ င်ျားြင်
အကာအကွယ်ဒြျားသငခ် ြျား၊ လွတ်လြ်ဒသာ အာဏာြိုငတ
် စ်ဦျားက ထအ
ို ပဖစ်အြ က်အာျား စံစ
ို မ်ျား
စစ်ဒဆျားရန်န္င
ှ ် ြတ်ဆိုအဒရျားယရန် ဒဆာလ င်စွာ လိုြ်ဒဆာင်သင၏
် ။ ဒစာငက် ကညက် ကျားကကြ်သမ ာျား
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ကို အဒဆာက်အဦမ ာျားအတွငျား် သို လည်ြတ်ခွငပ် ြ သငခ် ြျား၊ထဒ
ို စာငက် ကည်ဒလလာဒရျားအဖွမ
ွဲွဲ့ ာျား၌
အမ ျားသများမ ာျားကလ
ို ည်ျား ထည်သွငျား် ြါဝင်ဒစသင၏
် ။
•

လမ ျားစိုဒနာက်ခံအသိုငျား် အဝန်ျားမှ အမ ျားသများမ ာျား၏ လအ
ို ြ်ခ က်မ ာျားကို ၎င်ျားတို၏ ကွွဲပြာျားပခာျားနာျား
ဒသာ ယဉ်ဒက ျားမှုန္င
ှ ် ဘာသာဒရျားဓဒလထံျားို စမ
ံ ာျားန္ှငအ
် ည ဒလျားစာျားသမှုပဖင် ပဖည်ဆည်ျားဒြျားသင၏
် ။
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: https://bit.ly/2PkK1jN

▪

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 19 on
Violence against Women (https://bit.ly/3u59eNW) and General Recommendation No. 23: Political and
Public Life (https://bit.ly/3w8tosl)

▪

United Nations Human Rights Committee, General Common No. 37 on the right to peaceful assembly:
https://undocs.org/CCPR/C/GC/37

▪

Report of the United Nations Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and association on
celebrating women in activism and civil society: https://undocs.org/A/75/184

▪

United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women
Offenders (“the Bangkok Rules”): https://bit.ly/2Pofxxc

▪

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Inga Abramova v. Belarus, Communication
No. 23/2009: https://bit.ly/3cCn9VP

▪

General Assembly Resolution No. 72/175: https://undocs.org/en/A/RES/72/175

▪

European Commission for Democracy through Law and OSCE Office for Democratic Institutions and
Human Rights, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly: https://bit.ly/2PjUnR0

▪

Inter-American Commission on Human Rights, Protest and Human Rights: https://bit.ly/39qTug8

▪

United Nations Office on Drugs and Crime and Office of the High Commissioner for Human Rights,
Resource Book on the Use of Force and Firearms in Law Enforcement: https://bit.ly/3fpGfAb

7

