လူ့အခွင်ဴအေရဵေောင်စီ၏ (၄၃) ကေိမ်ေြမာေ်ပမ
ုဳ ှန်အစည်ဵအေဝဵတွင် အီဵယူမှ တင်သွငဵ် သည်ဴ
ဆုဳဵြဖတ်ချေ်အဆိမ
ု ူကေမ်ဵအာဵ ြမန်မာနိုငင
် ေ
ဳ ပယ်ချခဲဴ
(၂၂-၆-၂၀၂၀ ရေ်၊ ဂျနီီ ဗာ)
ဂျနီီ ဗာမမို့တွင် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂) ရက်ေန့က ကျင်ဵပခဲဴေသာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွငဴ်အေရဵ
ေကာင်စီ၏ (၄၃) ကကိမ်ေြမာက် ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵတွင် ဉေရာပသမဂ္ဂ (အီဵယူ) မှ ြမန်မာနိုင်ငဳ
ကိစ္စနှငဴ်

ပတ်သက်၍

ဆုဳဵြဖတ်ချက်အဆို

(Resolution)

ကို

တင်သွငဵ် ခဲဴပါသည်။ အဆိုပါ

ဆုဳဵြဖတ်ချက်အဆိုအာဵ ြမန်မာနိုင်ငက
ဳ လက်မခဳဘဲ ပယ်ချခဲဴပါသည်။
အမမဲတမ်ဵကိုယ်စာဵလှယ် ဉီဵေကျာ်မုဵိ ထွန်ဵက ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ချက် အဆိမ
ု ူကကမ်ဵအာဵ ေအာက်ပါ
အဓိက

အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ

လက်မခဳဘဲ

ပယ်ချခဲဴရြခင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵကို

ရှငဵ် လင်ဵ

ေြပာကကာဵခဲဴသည်- နိုငင
် တ
ဳ စ်နိုင်ငအ
ဳ ေပါ် ဦဵတည်ချမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ (country-specific resolutions)
ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို

ေရှာင်ရှာဵရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊

လူ့အခွငဴ်အေရဵ

ြပဿနာမျာဵကို

ကိုင်တွယ်ေြဖရှငဵ် ရာ၌ အြပု သေဘာေဆာင်ေရဵ၊ ထိပ်တိုက် မေတွ့ဆုဳေရဵ၊ နိုင်ငေ
ဳ ရဵ သွတ်သွင်ဵမှု
မရှိေရဵ၊ ဘက်လုိက်မှုမရှိေရဵနှငဴ် တရာဵမျှတစွာ ေဆွဵေနွဵေရဵနှငဴ် တရာဵမျှတမပီဵ တန်ဵတူညီမျှ
ရှိေရဵတို့အေပါ် အေြခခဳရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊

နိုငင
် တ
ဳ စ်နိုင်ငအ
ဳ ေပါ်

ဦဵတည်သတ်မှတ်သည်ဴ

လုပ်ပိုငခ
် ွင်ဴ အာဏာမျာဵ (country-specific mandates) သည် ေြမြပင်အေြခအေန တိုဵတက်
ေကာင်ဵမွန်လာေရဵကို အာဵေပဵရာ မေရာက်ဘဲ ပိုမိုဆိုဵရွာဵေစမည်သာ ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊
- ကုလသမဂ္ဂ၏ ရှာဵပါဵေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အချည်ဵနှီဵ အသုဳဵမြပုသင်ဴေကကာင်ဵ၊ ဇွန်လတွင်
ကျင်ဵပမည်ဴ လူ့အခွငဴ်အေရဵေကာင်စီ၏ အေထွေထွေဆွဵေနွဵမှု အစီအစဉ်မျာဵကို ဖျက်သိမ်ဵ၍
ကုလသမဂ္ဂ၏ ေငွေကကဵလည်ပတ်မှု အခက်အခဲ ကိစ္စရပ်အာဵ ေြဖရှင်ဵရန် ေကာင်စီအေနြဖငဴ်
ကကိုဵပမ်ဵလျက်ရှိေသာ်လည်ဵ၊ နိုငင
် ဳတစ်နိုငင
် ဳအေပါ် ဦဵတည်သတ်မှတ်သည်ဴ လုပ်ပိုငခ
် ွင်ဴအာဏာ
မျာဵ၌

အေမရိကန်ေဒါ်လာ

ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊

အထူဵသြဖင်ဴ

သန်ဵေပါင်ဵမျာဵစွာ
ြမန်မာနိုင်ငဳ

အသုဳဵြပုလျက်ရှိသည်မှာ

တစ်နိုင်ငတ
ဳ ည်ဵအာဵ

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယ်

ေစာင်ဴကကည်စ
ဴ စ်ေဆဵရန်

အမျုဵမျ
ိ ုဵေသာ
ိ
ယန္တရာဵမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်၍ အရင်ဵအြမစ် အေြမာက်အမျာဵ အသုဳဵြပု
လျက်ရှိေကကာင်ဵ၊
-

နိုင်ငတ
ဳ စ်နိုင်င၏
ဳ

အချုပ်အြခာအာဏာကို

ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်ဵမြပုဘဲ

ေလဵစာဵမှု

ရှိသင်ဴေကကာင်ဵ၊ ရခိုငြ် ပည်နယ်အေရဵကိစ္စသည် ြမန်မာနိုင်ငဳ ရင်ဆိုင်ေနရသည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵစွာ
အနက် တစ်ခုမျှသာြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ လွတ်လပ်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ ေကာ်မရှင်၏ ေနာက်ဆုဳဵ

အစီရင်ခဳစာအရ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူမျာဵကို အေရဵယူေရဵ ြပည်တွင်ဵတရာဵစီရင်ေရဵ ယန္တရာဵြဖင်ဴ
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ၊

ြမန်မာနိုင်င၏
ဳ

ြပည်တွငဵ် တာဝန်ခဳမှု

တာဝန်ယမ
ူ ှု

လုပ်ငန်ဵစဉ်

ေဆာင်ရွက်ေနမှုကိုလည်ဵ အသိအမှတ်ြပုရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊
- ဆုဳဵြဖတ်ချက် အဆိမ
ု ူကကမ်ဵသည် လက်ေတွ့အမှန်တရာဵကို လုဵဳ ဝထင်ဟပ်မှုမရှိေကကာင်ဵ၊ ြမန်မာ
နိုငင
် ဳသည် ခက်ခဲသည်ဴ ဒီမိုကေရစီ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵမှုနှင်ဴ ကကုဳေတွ့ေနရမပီဵ၊ နိုငင
် တ
ဳ စ်ဝှမ်ဵ ေရရှည်
မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ၊

အမျုဵသာဵြပန်
ိ
လည်သင်ဴြမတ်ေရဵနှင်ဴ

စိန်ေခါ်မှုမျာဵစွာနှင်ဴ

ရင်ဆိုင်ေနရေကကာင်ဵ၊

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ

ကကိုဵပမ်ဵမှုမျာဵတွင်

စိန်ေခါ်မှုမျာဵရှိေသာ်ြငာဵလည်ဵ

ကဏ္ဍမျာဵစွာတွင်

ေအာင်ြမင်မှုမျာဵရရှိေနမပီြဖစ်ေကကာင်ဵ၊
- နိုင်ငတ
ဳ ကာ အသိုက်အဝန်ဵအေနြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ ပါ်တွင် အဟန့်အတာဵမျာဵ ြပုလုပ်မည်ဴအစာဵ
လက်ကမ်ဵကူညီမှု ြပုလုပ်သင်ဴေကကာင်ဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ လက်ရှိတွင် အြခာဵနိုငင
် မ
ဳ ျာဵနည်ဵတူ ြမန်မာ
နိုငင
် ဳသည် ကိုဗစ်-၁၉ တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါ၏ မေမျှာ်မှန်ဵနိုင်သည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကို
ကိုင်တွယ်ေြဖရှငဵ် ေနရေကကာင်ဵ၊ ြမန်မာနိုငင
် ဳအေနြဖင်ဴ ကပ်ေရာဂါကို တုဳ့ြပန်ရာတွင် “မည်သူ
တစ်ဦဵတစ်ေယာက်မျှ ကျန်ရစ်မှု မရှိေစရ” ဟူသည်ဴ မူအေပါ် အေြခခဳ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ
ေကကာင်ဵ၊ နိုင်ငေ
ဳ တာ်၏အတိုငပ
် င်ခဳပုဂ္ဂိုလ်က ြပည်သူသာ အဓိက ဆိုသည်ဴ အချက်ကို ေထာက်ြပ၍
“ြပည်သူကို တန်ဖိုဵထာဵသလို ြပည်သူ့အာဵကိုယူကာ တစ်ဦဵအတွက် အာဵလုဳဵ၊ အာဵလုဳဵအတွက်
တစ်ဦဵစိတ်ဓာတ်ကို တည်ေဆာက်လျက် ေရာဂါအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုငေ
် ကျာ်လွှာဵဖို့ ေဆာင်ရွက်”
ေနမှုကို အေလဵထာဵေြပာကကာဵခဲဴေကကာင်ဵ၊
ဆက်လက်၍ ြမန်မာအမမဲတမ်ဵကိုယ်စာဵလှယ်က အီဵယူ၏ဆုဳဵြဖတ်ချက် အဆိမ
ု ူကကမ်ဵသည် မိမတ
ိ ို့
ရင်ဆိုငေ
် နရသည်ဴ စိန်ေခါ်မှုမျာဵကို ေကျာ်လွှာဵရန် အေြဖရှာရာတွင် အေထာက်အပဳဴ မည်သို့မျှ
မြဖစ်ေကကာင်ဵ၊

ြမန်မာနိုငင
် တ
ဳ စ်ဝှမ်ဵရှိ

ြပည်သူမျာဵအာဵလုဳဵ

မငိမ်ဵချမ်ဵတည်မငိမ်မပီဵ

ဖွဳ့မဖိုဵ

တိုဵတက်မှုကို ေဖာ်ေဆာင်သည်ဴ မိမတ
ိ ို့၏ အာဵထုတ်မှုမျာဵကို ဆုဳဵြဖတ်ချက်အဆိုမူကကမ်ဵက ပိုမို
ဆိုဵ

ေသာ အဟန့်အတာဵမျာဵသာ ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။

ထိ့ေ
ု နာက်

လူ့အခွငဴအ
် ေရဵေကာင်စီအဖွဲ့ဝင်

ဗင်နီဇွဲလာဵနိုင်ငဳ

အမမဲတမ်ဵကိုယ်စာဵလှယ်က

လူ့အခွင်ဴအေရဵေကာင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳ၏ လုပ်ပိုငခ
် ွင်ဴကို ကျင်ဴသုဳဵလျက် အဆိမ
ု ူကကမ်ဵအာဵ မဲခွဲရန်
ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။

အဆိမ
ု ူကကမ်ဵအာဵ လူ့အခွငဴ်အေရဵေကာင်စီတွင် မဲခွဲခဲဴရာ၌ ကန့်ကွက်မဲ ၂ မဲ၊ ကကာဵေနမဲ ၈ မဲနှငဴ်
ေထာက်ခဳမဲ ၃၇ မဲြဖငဴ် အတည်ြပုခဲဴသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုငင
် န
ဳ ှငဴ် ဗင်နီဇွဲလာဵနိုင်ငဳတို့က ြမန်မာနိုင်ငဳ
ဘက်မှ ရပ်တည်လျက် ကန့်ကွက်မဲ ေပဵခဲဴကကမပီဵ၊ အန်ဂိုလာ၊ ကင်မရွန်ဵ၊ ကွန်ဂိုဒမ
ီ ိုကရက်တစ်
သမ္မတနိုငင
် ၊ဳ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီဵရှာဵ၊ ဂျပန်၊ နီေပါ၊ ဆီနီေဂါ တို့က အီဵယူ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက် အဆို
မူကကမ်ဵအာဵ ေထာက်ခဳြခင်ဵမြပုဘဲ ကကာဵေနမဲေပဵခဲဴသည်။

Myanmar rejects draft resolution tabled by EU
at 43rd session of the Human Rights Council
(22-6-2020, Geneva)
Myanmar rejected the draft resolution on “Situation of Human Rights in Myanmar”
tabled by the European Union (EU) on 22 June 2020 at the 43rd session of the United
Nations Human Rights Council in Geneva.
In his statement to the Human Rights Council, Permanent Representative of
Myanmar U Kyaw Moe Htun highlighted the following main reasons, among others,
for rejecting the draft resolution:
- First, selective targeting of country-specific resolutions should be avoided. Human
rights issues must be addressed within the global context through a constructive,
non-confrontational, non-politicized, non-selective and dialogue-based approach,
and in a fair and equal manner. The country specific mandates do not contribute to
improving but rather worsening the situation on the ground.
- Second, the scarce resources of the UN should not be used in vain. It is also
regrettable that while the Council tries to address the issue of liquidity crisis of the
UN, sacrificing the general debates for the June session, millions of dollars are used
on country specific mandates. Especially, in the case of Myanmar, it is using huge
resources for establishing multiple mechanisms to scrutinize a single country.
- Third, sovereign right of a country should not be intruded but rather be respected.
The issue of Rakhine is just one of many challenges Myanmar faces. Domestic

criminal justice mechanism has been activated based on the final report of the
Independent Commission of Enquiry (ICOE). The domestic accountability process of
Myanmar should be respected.
- Fourth, the draft resolution does not reflect the reality. Myanmar is undergoing a
difficult democratic transition and is facing many challenges in its endeavours to
promote sustainable peace, national reconciliation, and development throughout the
country. Despite these challenges, achievements have been made in many sectors.
- Finally, the international community should extend helping hands to Myanmar,
instead of imposing impediments on Myanmar. Particularly at present, Myanmar, like
others, is addressing the unexpected challenges posed by Covid-19 pandemic.
Myanmar’s response to the pandemic is based on the principle of “leaving no one
behind”. The State Counsellor points out that people are the key by stressing, “we
place value on the people and derive our strength from the people. We are striving to
overcome the dangers of this disease by building up the spirit of all for one and one
for all”.
Furthermore, the Permanent Representative stated that the EU’s draft resolution
would in no way contribute to finding solutions to overcome the challenges we face,
but rather impose serious impediments on our efforts for bringing peace, stability,
and development for all the peoples across the country.
The Permanent Representative of Bolivarian Republic of Venezuela, exercising its
right as a member of the Council, called for a vote.
Accordingly, the draft resolution was put to a vote at the Human Rights Council and
adopted with a vote of 2 against, 8 abstention, and 37 in favour. The Philippines and
Venezuela voted against the draft resolution in support of Myanmar. Angola,
Cameroon, Democratic Republic of the Congo, India, Indonesia, Japan, Nepal and
Senegal voted abstention.

