Front cover

hts

1

Inside Front cover
Blank page

2

แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แปลเป็นภาษามลายูอักษรยาวีโดย นายฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ
อาจารย์ภาษามาลายู ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3

Blank page

4

สารบัญ
หน้า
ค�ำน�ำ. ...........................................................................................................................................2
สหภาพยุโรปคืออะไร?..................................................................................................................4
แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป
ในการสร้างหลักประกันการคุ้มครองให้แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน.........................................5
ภาคผนวก 1:
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล
และองค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล.........................................................................................................15
ภาคผนวก 2:
กฎบัตรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง............................................................................................24

5

แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
2

คำ�นำ�
การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
สหภาพยุโรป (อีย)ู และเป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ
ของสหภาพยุโรป
สนธิสัญญาสหภาพยุโรปเป็นความตกลงที่สร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของประเทศสมาชิกทัง้ 28 ประเทศ โดยในมาตรา 2 ของ
สนธิสัญญาได้ระบุว่า “สหภาพยุโรปตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยม
ทีใ่ ห้ความเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ ประชาธิปไตย
ความเสมอภาค หลักนิตธิ รรม และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวม
ทัง้ สิทธิของชนกลุม่ น้อย” สมาชิกทัง้ 28 ประเทศของสหภาพยุโรป
จะต้องยึดมั่นในหลักการเหล่านี้เสมอ และประเทศที่ปรารถนาเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องยอมรับในหลักการเหล่านีก้ อ่ น
ที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปได้
สนธิสญ
ั ญาก่อตัง้ สหภาพยุโรปยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธกรณีทางด้านสิทธิมนุษยชน
และนโยบายบายต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน โดยระบุวา่ “การปฏิบตั ภิ ารกิจด้านการต่างประเทศของ
สหภาพยุโรปจะต้องน�ำโดยหลักการที่ผลักดันให้เกิดการก่อตั้ง การพัฒนา และการขยายสมาชิก
ภาพของสหภาพยุโรปเอง ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมหลักการและค่านิยมที่ส�ำคัญในประชาคมโลกอัน
ได้แก่ประชาธิปไตย หลักนิตธิ รรม ความเป็นสากลและการเลือกปฏิบตั มิ ไิ ด้เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน การเคารพต่อศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาพ ภราดรภาพ และการ
เคารพหลักการภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ”
การประกาศเจตนารมย์อย่างชัดแจ้งดังกล่าวจะมีความหมายอย่างเป็นรูปธรรมในการเปลีย่ นแปลง
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนให้ดขี นึ้ ก็ตอ่ เมือ่ เราลงมือท�ำงานอย่างจริงจังในด้านนี้ สหภาพยุโรป
มีกรอบและกลไกในการปฏิบัติงานทางด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษา
หารือหรือความร่วมมือกับรัฐบาลในระดับทวิภาคี การให้เงินสนับสนุนภาคประชาสังคมภายใต้
โครงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับในประเทศไทยนัน้ สหภาพยุโรปให้ความส�ำคัญต่อการ
ช่วยเหลือชาวนารายย่อยในการเข้าถึงแหล่งที่ดินท�ำกิน การปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อย การ
คุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ และการสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
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การให้การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนส�ำคัญของนโยบายและการท�ำงานทางด้าน
สิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป คนเหล่านี้ท�ำงานทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและภายใต้องค์กรใน
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พื้นฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล
ไม่วา่ จะเป็นสิทธิทางด้านพลเรือน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แม้วา่ กิจกรรมในการ
เรียกร้องสิทธิเหล่านี้จะเป็นไปโดยสันติ ในบางครั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลับต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งในการท�ำงาน สหภาพยุโรปจึงจ�ำเป็นต้องให้การสนับสนุนและคุม้ ครองพวกเขา โดยแนว
ปฏิบตั ฉิ บับนีไ้ ด้อธิบายแนวทางการด�ำเนินงานเชิงปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นและความร่วม
มือกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผูแ้ ทนทางการทูตของสหภาพยุโรปเอง รัฐบาล นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน และ ภาคประชาสังคม
แนวปฏิบตั ขิ องสหภาพยุโรปในการสร้างหลักประกันการคุม้ ครองให้แก่นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่มีทั้งภาษาไทย ภาษายาวี และภาษาอังกฤษฉบับนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยตลอดระยะเวลา
หลายปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้พัฒนาเครือข่ายในการติอต่อประสานงานกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในด้านต่างๆทั่วประเทศไทยและได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด สหภาพยุโรปมี
ความภาคภูมิใจต่อความร่วมมืออันดีที่มีร่วมกันมา แนวทางปฏิบัติฉบับนี้จะเป็นส่วนส�ำคัญของ
ความร่วมมือระหว่างนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและสหภาพยุโรปในการร่วมกันส่ง
เสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อไปในอนาคต

สตาวรอส แลมบรินิดิส
ผู้แทนพิเศษสหภาพยุโรปทางด้านสิทธิมนุษยชน
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สหภาพยุโรปคืออะไร?
สหภาพยุโรป (อียู) ประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ ที่ตัดสินใจท�ำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพและ
ความเจริญรุ่งเรือง เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ที่สมาชิกสหภาพยุโรปได้ร่วมกันสร้างเสถียรภาพ
ประชาธิปไตย และการพัฒนาในทวีปยุโรป ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การยอมรับซึง่ กันและกัน และเสรีภาพส่วนบุคคล ในปี 2555 สหภาพยุโรปได้รบั รางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพจากการทีไ่ ด้มสี ว่ นช่วย "ในการเสริมสร้างสันติภาพ การปรองดองสมานฉันท์
ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนในยุโรป" สหภาพยุโรปยึดมั่นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในการ
สร้างความส�ำเร็จและค่านิยมดังกล่าวในประเทศอื่นๆทั่วโลก
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่: ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐ
เชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีก ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน
และสหราชอาณาจักร
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://eeas.europa.eu/delegations/Thailand
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm

ส�ำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปแห่งประเทศไทย
อาคารเคี่ยนหงวน II, ชั้น 19 เลขที่ 140/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330
โทร. +66 (0) 2305 2600 / 2700
แฟกซ์ +66 (0) 2255 9113
อีเมล์ delegation-thailand@eeas.europa.eu
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แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป
ในการสร้างหลักประกันการคุ้มครองให้แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
I.

วัตถุประสงค์

1.

การสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบทีม่ มี าอย่างยาวนานของนโยบาย
ด้านการต่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์ของการมี
แนวปฏิบัตินี้คือการให้ข้อแนะน�ำเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการท�ำงานของสหภาพยุโรปใน
ประเด็นดังกล่าว แนวปฏิบัตินี้สามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการติดต่อกับประเทศที่
สหภาพยุโรปด�ำเนินความสัมพันธ์ด้วยในทุกระดับ รวมทั้งในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศทัง้ นีเ้ พือ่ สนับสนุนและเสริมสร้างความพยายามอย่างต่อเนือ่ งของสหภาพยุโรปใน
การส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในการปกป้องสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติฉบับนี้ยังเสนอ
แนวทางการด�ำเนินการของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่
ในความเสี่ยง และเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน
องค์ประกอบส�ำคัญของแนวปฏิบตั ฉิ บับนีค้ อื การให้ความสนับสนุนบทบาทของกลไกพิเศษ
(Special Procedures) ภายใต้คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights
Council) รวมทั้งผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(UN Special Representative on Human Rights Defenders) และกลไกระดับภูมิภาคที่
เหมาะสมเพือ่ คุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบตั ฉิ บับนีย้ งั เสนอแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับคณะผู้แทนทางการทูตของสหภาพยุโรป (สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก) แม้วัตถุประสงค์
หลักของแนวปฏิบัติฉบับนี้จะมุ่งตอบสนองข้อกังวลเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เป็นการเฉพาะ แต่แนวปฏิบัตินี้มีส่วนสนับสนุนนโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชนโดยรวม
ของสหภาพยุโรปด้วย
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II.

นิยาม

2.

ในการจ�ำกัดความนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพือ่ ใช้ดำ� เนินงานตามแนวปฏิบตั ฉิ บับนี้ ให้อา้ งอิง
ค�ำนิยามในย่อหน้าแรกของ “ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของ
บุคคล กลุ่ม และหน่วยงานในสังคม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” (UN Declaration on the Right and
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect
Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms - โปรดดูภาคผนวก
I) ซึ่งระบุว่า “ทุกคนมีสิทธิทั้งโดยปัจเจกและจากการสมาคมกับบุคคลอื่น ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการคุม้ ครองและการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ”

3.

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหมายถึงบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานของสังคมที่ส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนมุง่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง รวมทัง้ ส่งเสริม
การคุม้ ครองและการปฏิบตั ติ ามสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนยังส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสมาชิกของกลุ่ม อย่างเช่น ชุมชนพื้นเมือง แต่
นิยามนี้ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลหรือกลุ่มที่ส่งเสริมความรุนแรง

III.

บทน�ำ 

4.

สหภาพยุโรปสนับสนุนหลักการของปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิและความรับผิดชอบ
ของบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานในสังคม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แม้ว่าความรับผิดชอบหลักในการส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นภารกิจของรัฐต่าง ๆ แต่สหภาพยุโรปตระหนักว่า
บุคคล กลุ่ม และหน่วยงานของสังคมต่างมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการท�ำงานเพื่อ
สิทธิมนุษยชน ภารกิจของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย
–

การรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน

–

การช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการเยียวยาต่อผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความสนับสนุนด้านกฎหมาย จิตวิทยา การรักษาพยาบาล หรือด้านอื่นๆ
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–

ต่อต้านวัฒนธรรมการปล่อยให้คนผิดลอยนวล ซึ่งเป็นเหตุให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบซ�้ำแล้วซ�้ำอีก

–

พยายามส่งเสริมประเด็นที่เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเวทีระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ

5.

การด�ำเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย
และการท�ำงานของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ควรมองการกระท�ำดังกล่าวในเชิงลบ
การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้มีการถกเถียงอย่างเสรีเกี่ยว
กับนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาล เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่ผ่านการทดลองและ
ทดสอบอันแสดงให้เห็นว่ามีสว่ นส่งเสริมการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้ดขี นึ้ นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนสามารถท�ำงานสนับสนุนรัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้
โดยในกระบวนการปรึกษาหารือต่างๆ พวกเขาสามารถมีบทบาทส�ำคัญในการจัดท�ำร่าง
กฎหมายที่เหมาะสม หรือการจัดท�ำร่างแผนและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับ
ชาติ บทบาทเหล่านี้ควรได้รับการยอมรับและให้การสนับสนุน

6.

สหภาพยุโรปตระหนักว่ากิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาได้
รับการยอมรับมากขึน้ พวกเขามีบทบาทมากขึน้ ในการสร้างหลักประกันให้เกิดการคุม้ ครอง
ที่ดีขึ้นส�ำหรับผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิ อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าดังกล่าวเกิดขึ้น
พร้อมกับผลกระทบในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเองได้ตกเป็นเป้า
ของการถูกโจมตีท�ำร้ายมากขึ้น เห็นได้จากการละเมิดสิทธิของพวกเขาในหลายประเทศ
สหภาพยุโรปเชื่อว่าการประกันความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนนัน้ เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ โดยจะต้องมีการน�ำมุมมองด้านเพศสภาวะเข้ามาใช้
ในแนวทางการปฏิบัติทางด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
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IV.

แนวปฏิบัติในการด�ำเนินงาน

7.

แนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานมีเป้าหมายเพื่อจ�ำแนกแนวทางและวิธีการในการท�ำงานเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศที่สหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์
ด้วยอย่างเป็นผล ภายใต้บริบทของนโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคง
(Common Foreign and Security Policy) ของสหภาพยุโรป

การติดตามตรวจสอบ รายงาน และประเมินผล
8. หัวหน้าคณะผูแ้ ทนทางการทูตของสหภาพยุโรป (EU Heads of Mission) มีหน้าทีใ่ นการน�ำ
เสนอรายงานตามวาระเกีย่ วกับสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศทีต่ นรับผิดชอบ โดย
คณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The Council Working
Party on Human Rights - COHOM) ได้ให้การรับรองแบบในการจัดท�ำรายงานดังกล่าว ใน
การจัดท�ำรายงานนี้ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ ควรให้ความส�ำคัญต่อข้อมูลทางด้านสถานการณ์
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในกรณีทมี่ กี ารคุกคามหรือท�ำร้ายนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ภายใต้บริบทดังกล่าว หัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ ควรตระหนักว่ากรอบเชิงโครงสร้าง
สามารถมีผลต่อความสามารถของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการท�ำงานของตนได้อย่าง
ปลอดภัย ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการเชิงกฎหมาย ตุลาการ บริหาร หรือมาตรการที่
เหมาะสมอืน่ ๆ ทีด่ ำ� เนินการโดยรัฐเพือ่ คุม้ ครองบุคคลจากความรุนแรง การตอบโต้และข่มขู่
คุกคาม การเลือกปฏิบัติท้ังในเชิงพฤตินัยหรือนิตินัย การสร้างแรงกดดัน หรือการปฏิบัติ
โดยพลการอื่ น ใด อั น เป็ น ผลมาจากการปฏิ บั ติ ต ามสิ ท ธิ ที่ ช อบธรรมตามปฏิ ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights
Defender) ล้วนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ในการท�ำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน
9. อาจมีการร้องขอให้หวั หน้าคณะผูแ้ ทนฯ ประเทศนัน้ ๆด�ำเนินการเกีย่ วกับสถานการณ์ของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการประชุมของคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนัน้ ๆ
ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ควรมีข้อเสนอแนะต่อคณะท�ำงานด้าน
สิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เพือ่ ให้สหภาพยุโรปก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ไม่ว่าจะเป็นการประณามการคุกคามและการท�ำร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การออก
แถลงการณ์และการท�ำจดหมายประท้วงกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกอยู่ใต้ความ
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เสี่ยงที่เร่งด่วนหรือร้ายแรง หัวหน้าคณะผู้แทนฯ อาจตัดสินใจให้มีการด�ำเนินการโดยเร่ง
ด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงโดย
ฉับพลัน และรายงานการด�ำเนินการดังกล่าวให้คณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนของคณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรปและคณะท�ำงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบพร้อมทัง้ เสนอแนวทาง
ในการติดตามการด�ำเนินการนัน้ ๆต่อไป นอกจากนี้ ในการด�ำเนินการนัน้ ควรให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงอีกด้วย
10.

รายงานของหัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิเช่น รายงานและข้อเสนอแนะ
จากผู้แทนพิเศษของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงานทีด่ แู ลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญา
ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ รวมทัง้ องค์กรพัฒนาเอกชน ล้วนเป็นข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ คณะท� ำ งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของคณะมนตรี แ ห่ ง สหภาพยุ โ รปและ
หน่วยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องในการระบุสถานการณ์ทสี่ หภาพยุโรปจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการหรือ
น�ำเสนอแนวทางในการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการการเมืองและความมั่นคง (Political
and Security Committee – PSC) หรือคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the
European Union) ตามความเหมาะสมต่อไป

บทบาทของคณะผู้แทนทางการทูตของสหภาพยุโรปในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน
11.

ในประเทศที่สหภาพยุโรปด�ำเนินความสัมพันธ์ด้วย คณะผู้แทนทางการทูตของสหภาพ
ยุโรป (สถานเอกอัครราชทูตของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก) เป็นกลไกหลักในการ
ประสานงานระหว่ า งสหภาพยุ โ รปกั บ นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ่ ง ท� ำ งานในพื้ น ที่
คณะผู้แทนฯ เหล่านี้จึงมีบทบาทส�ำคัญในการน�ำนโยบายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ คณะผู้แทนฯ ควรด�ำเนินนโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และในขณะเดียวกันก็ควรตระหนักว่า ในบางกรณีนนั้ การด�ำเนิน
การของสหภาพยุโรปอาจส่งผลให้เกิดการคุกคามหรือท�ำร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ ด้วย
เหตุดังกล่าวคณะผู้แทนฯ จึงควรปรึกษาหารือกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพือ่ ร่วมกันจัด
ท�ำแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม อีกทัง้ แจ้งให้นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนและครอบครัวได้ทราบ
เกีย่ วกับการด�ำเนินการดังกล่าว โดยมาตรการทีค่ ณะผูแ้ ทนฯ อาจน�ำมาใช้ประกอบด้วย
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–

จัดท�ำยุทธศาสตร์ในการท�ำงานตามแนวปฏิบตั นิ สี้ ำ� หรับประเทศทีต่ นรับผิดชอบ โดย
ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง คณะผู้แทนฯจะต้องพึง
ตระหนักว่าแนวปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิทางพลเรือน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ในการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ และการติดตามการด�ำเนินงานดังกล่าวควรท�ำโดยการมีสว่ นร่วมของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ

–

จัดการประชุมระหว่างนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่ทางการทูตอย่างน้อย
ปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ สนทนาประเด็นต่างๆ รวมถึงสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศ
นโยบายสหภาพยุโรปด้านสิทธิมนุษยชน และการด�ำเนินการของยุทธศาสตร์ระดับ
ประเทศตามแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป

–

การประสานงานและแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างใกล้ชดิ กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวม
ทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยง

–

การรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างเช่น การเชิญ
ให้พวกเขามาทีส่ ำ� นักงาน และการไปเยีย่ มพวกเขาในพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน ทัง้ นีห้ ากจ�ำเป็น
อาจพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเป็นการเฉพาะ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

–

แสดงการยอมรับและให้การเชิดชูที่เหมาะสมต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและการ
ท�ำงานของพวกเขา โดยการใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ทเี่ หมาะสมรวมทัง้ อินเตอร์เน็ตหรือ
เทคโนโลยีในการสื่อสารใหม่ๆ การเข้าเยี่ยม หรือการเรียนเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม

–

เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์การพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
หรือเยี่ยมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกควบคุมตัว ตามความเหมาะสม

ส่งเสริมการเคารพต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
12.

สหภาพยุโรปมีวตั ถุประสงค์ในการโน้มน้าวจูงใจให้ประเทศต่างๆปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของ
ตนในการเคารพสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองไม่ให้พวกเขาถูกท�ำร้าย
และถูกคุกคามโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ ในการติดต่อกับประเทศต่างๆ นั้น
สหภาพยุโรปอาจแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีป่ ระเทศต่าง ๆ จะต้องยึดมัน่ และปฏิบตั ติ าม
บรรทัดฐานและมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะปฏิญญาของ
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องค์การสหประชาชาติ โดยวัตถุประสงค์รวมก็เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีน่ กั ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนสามารถด�ำเนินงานได้อย่างเสรี การประกาศเจตนารมย์ดงั กล่าวเป็นส่วนหนึง่
ของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป โดยจะเน้นถึงความส�ำคัญต่อการคุม้ ครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน มาตรการเพือ่ สนับสนุนวัตถุประสงค์ดงั กล่าวอาจประกอบด้วย
–

กรณีที่ประธานสหภาพยุโรป ผู้แทนระดับสูงทางด้านนโยบายร่วมด้านการต่าง
ประเทศและความมั่นคง (CFSP) ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรป ผู้แทนของคณะ
กรรมาธิการยุโรป หรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีก�ำหนดการไปเยือนประเทศ
ต่างๆ หากมีความเหมาะสมก็ควรใช้โอกาสดังกล่าวเพือ่ ประชุมเกีย่ วกับประเด็นปัญหา
ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนประสบ เพื่อปรึกษาหารือ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของวาระ
การท�ำงานในการไปเยือนประเทศนอกสหภาพยุโรป

–

ในกระบวนการปรึกษาหารือทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหว่าง
สหภาพยุโรปกับประเทศต่างๆรวมทั้งหน่วยงานระดับภูมิภาค หากเป็นไปได้ ให้
กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย
สหภาพยุโรปจะเน้นให้ความส�ำคัญต่อการให้ความสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และการท� ำ งานของพวกเขา และหากจ� ำ เป็ น ก็ ใ ห้ มี ก ารหยิ บ ยกกรณี ที่ เ ป็ น ข้ อ
กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเจรจา ภายใต้การ
เตรียมการ การด�ำเนินการ และการประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวัง

–

คณะผู้แทนฯจะเน้นย�้ำต่อประเทศที่ตนรับผิดชอบเกี่ยวกับพันธกรณีของรัฐบาลใน
การด�ำเนินมาตรการในการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีต่ กอยูใ่ นอันตรายอย่าง
มีประสิทธิภาพ

–

ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะประเทศที่เป็น
สมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ

–

ให้ ค� ำ แนะน� ำ ประเทศต่ า งๆตามความเหมาะสมภายใต้ ก รอบรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review – UPR) ของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้มีการจัดท�ำกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับ“ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”
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–

ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลไกระดับภูมภิ าคทีม่ อี ยูเ่ พือ่ คุม้ ครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน อาทิเช่น กลไกประสานงานเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
ส�ำนักงานทางด้านประชาธิปไตยขององค์การว่าด้วยความมัน่ คงและความร่วมมือใน
ยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE) ผู้แทนพิเศษ
เลขาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการด้านสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา (African Commission on Human and
Peoples’ Rights) หน่วยงานพิเศษว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้คณะ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (Inter-American Commission on Human
Rights) คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter
- Governmental Human Rights Commission - AICHR) รวมทั้งการพัฒนากลไกที่
เหมาะสมในภูมิภาคที่ไม่มีกลไกดังกล่าว

การสนับสนุนกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รวมทัง้ ผูแ้ ทนพิเศษ
ของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
13.

สหภาพยุโรปตระหนักถึงความส�ำคัญของกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (ปัจเจกบุคคลและกลุม่ ทีท่ ำ� งานภายใต้กลไกดังกล่าว ผูร้ ายงานพิเศษ ผูแ้ ทน
พิเศษ ผูช้ ำ� นาญการอิสระ และคณะท�ำงาน) ว่ามีความส�ำคัญต่อความพยายามในระดับสากล
ในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพราะหน่วยงานเหล่านี้มีความเป็นอิสระและ
เป็นกลาง มีศักยภาพที่จะด�ำเนินงานและรายงานเกี่ยวกับการละเมิดต่อนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนทั่วโลก และสามารถเข้าตรวจสอบสถานการณ์ในแต่ละประเทศได้ แม้วา่ ผูแ้ ทน
พิเศษว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีบทบาทเป็นการเฉพาะในเรือ่ งดังกล่าว แต่กลไกพิเศษ
อื่น ๆ ก็มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของ
สหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนกลไกพิเศษเหล่านี้อาจประกอบด้วย
–

สนับสนุนให้รัฐถือเป็นเรื่องส�ำคัญเชิงหลักการในการให้การตอบรับการร้องขอเข้า
เยี่ยมประเทศภายใต้กลไกพิเศษขององค์การสหประชาชาติ

–

คณะผูแ้ ทนทางการทูตของสหภาพยุโรปควรพยายามด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชน
ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์
จากกลไกขององค์การสหประชาชาติในประเด็นต่าง ๆ โดยอาจรวมถึงการส่งเสริมให้
หน่วยงานเหล่านี้ได้รู้จักและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลไกสหประชาชาติ และกลไกที่
เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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–

รับประกันว่าโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษาต่างๆในประเทศจะส่งเสริมการศึกษา
เกี่ยวกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

–

เนื่ อ งจากกลไกพิ เ ศษเหล่ า นี้ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ต ามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องตนได้ ห ากไม่ มี
ทรั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอ ประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปอาจให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินงานโดยทัว่ ไปของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human
Rights)

การสนับสนุนในเชิงปฏิบัติต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการด�ำเนินงานตามนโยบายด้าน
การพัฒนา
14.

โครงการของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกทีม่ งุ่ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการและ
โครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตยและการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศก�ำลัง
พัฒนา อย่างเช่นโครงการด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Instrument
for Democracy and Human Rights – EIDHR) เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเชิงปฏิบัติ
ในการให้ความช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยอาจประกอบด้วยโครงการร่วมมือ
ทางด้านการพัฒนาระหว่างประเทศนั้นๆกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การสนับสนุน
ในเชิงปฏิบัติดังกล่าวอาจครอบคลุมถึง
–

การสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมและ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การ
ส่งเสริมความตระหนักในสังคม หรือการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กร
พัฒนาเอกชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

–

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติทางด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการปารีส (Paris Principles) และสนับสนุนการ
ท�ำงานของสถาบันดังกล่าว รวมถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการ
แผ่นดิน หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

–

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ
รวมทั้งการประชุมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกสหภาพยุโรป
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–

พยายามสร้างหลักประกันให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรใน
การด�ำเนินงานรวมทัง้ ด้านการเงินจากต่างประเทศ โดยจะต้องมีการแจ้งให้ทราบเกีย่ ว
กับแหล่งทุนดังกล่าวและขั้นตอนในการสมัครขอทุน

–

ด�ำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างทัน
ท่วงที และหากมีความจ�ำเป็นก็ให้พจิ ารณาออกวีซา่ และให้ทพี่ กั พิงชัว่ คราวในสหภาพ
ยุโรปตามความเหมาะสม

บทบาทของคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council Working
Parties)
15.

โดยอ�ำนาจหน้าที่แล้ว คณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป
มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่มีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ฉบับนี้ โดยการประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะท�ำงานด้านอื่นๆ ของคณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรป

ภารกิจดังกล่าวประกอบด้วย
–

การส่งเสริมให้ประเด็นของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายและ
การปฏิบัติของสหภาพยุโรปในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

–

การทบทวนการด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

–

พยายามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ หาแนวทางความร่วมมือกับกลไกสหประชาชาติ กลไกระดับ
ภูมิภาคและระดับสากลอื่นๆ ในการสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

–

รายงานข้อมูลให้กับคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ผ่านคณะกรรมการการเมืองและ
ความมั่นคง (Political and Security Committee – PSC) และคณะกรรมการผู้แทน
ถาวร (Permanent Representatives Committee – COREPER) โดยหากเป็นไปได้ให้
รายงานเป็นประจ�ำทุกปีวา่ มีความคืบหน้าในการด�ำเนินงานตามแนวปฏิบตั ทิ มี่ ตี อ่ นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนฉบับนี้อย่างไรบ้าง
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ภาคผนวก 1
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล
กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
ยืนยัน ความส�ำคัญในการปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงส�ำหรับทุกคนในทุกประเทศ
ของโลก
ยืนยันด้วย ถึงความส�ำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ว่าเป็นพื้นฐานของความพยายามระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้มี
การเคารพและปฏิบตั ติ ามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอย่างเป็นสากล และให้ความส�ำคัญ
แก่ตราสารสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การรับรองภายใต้ระบบสหประชาชาติและในระดับภูมภิ าค
ย�้ำว่า สมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศทั้งปวงต้องด�ำเนินการโดยร่วมกันและแยกกัน ใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานส�ำหรับทุกคนโดยปราศจากการแบ่งแยกทั้งมวล รวมทั้งที่มีพื้นฐานจาก
เชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออืน่ ใด ต้นก�ำเนิดแห่งชาติและสังคม
ทรัพย์สิน สถานะการเกิดหรืออื่นใด และยืนยันถึงความส�ำคัญอย่างยิ่งในการให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อท�ำให้เกิดการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎบัตรให้เป็นจริง
ยอมรับ บทบาทความส�ำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงานที่มีคุณค่าของปัจเจกบุคคล
กลุ่มบุคคล และสมาคมทั้งหลาย ที่ส่งผลให้เกิดการขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวงของประชาชาติและปัจเจกบุคคล รวมถึงการละเมิดอย่างเป็นระบบรุนแรงและ
กว้างขวาง เช่น การละเมิดอันเป็นผลมาจากการเหยียดผิว การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ
ลัทธิล่าอาณานิคม การยึดครองหรือการครอบง�ำโดยต่างชาติ การรุกรานหรือคุกคามต่ออธิปไตย
ของชาติ เอกภาพของชาติหรือบูรณภาพของดินแดน และจากการปฏิเสธการยอมรับในสิทธิของ
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ประชาชาติในการก�ำหนดเจตจ�ำนง รวมถึงสิทธิของประชาชนทุกคนในการมีอธิปไตยเหนือความ
มั่งคั่งและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่
ตระหนักถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศกับการได้รับสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และระลึกว่าความไร้สันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยไม่
สามารถเป็นข้ออ้างในการละเมิดได้
ย�ำ้ ว่า สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงเป็นสากล ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ขึน้ ต่อกัน เกีย่ ว
เนื่องสัมพันธ์กันและควรได้รับการส่งเสริมและน�ำไปปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรม โดย
ปราศจากความอคติในการปฏิบัติเฉพาะประเภทของสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น
ย�ำ้ ว่า ความรับผิดชอบและหน้าทีเ่ บือ้ งแรกในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานเป็นของรัฐ
ตระหนักถึง สิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และสมาคมทัง้ หลายในการส่ง
เสริมความเคารพและก่อให้เกิดความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ
จึงประกาศว่า
ข้อ 1
บุคคลทุกคนมีมิทธิ โดยล�ำพังหรือร่วมกับผู้อื่นที่จะส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง และ
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ข้อ 2
1.

รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะคุ้มครอง ส่งเสริมและน�ำสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพชั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ อาทิ โดยการด�ำเนินขั้นตอนต่างๆ ที่อาจ
จ�ำเป็นต่อการสร้างสภาพที่เหมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ รวมถึง
การประกันทางกฎหมายทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ทุกคนทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจรัฐโดยล�ำพังและ
โดยร่วมกับผู้อื่น ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางปฏิบัติจริง
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2.

รัฐแต่ละรัฐต้องด�ำเนินขั้นตอนด้านนิติบัญญัติ การบริหาร และอื่นๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจ
ว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายแห่งปฏิญญานี้ได้รับการประกันอย่างเป็นผล
ข้อ 3

กฎหมายภายในประเทศทีส่ อดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและพันธกรณีระหว่างประเทศอืน่ ๆ
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ถือเป็นกรอบกระบวนการยุติธรรม
ที่จะให้มีการปฏิบัติและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบส�ำหรับการ
ด�ำเนินกิจกรรมทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้ เพื่อการส่งเสริม คุ้มครอง และได้รับสิทธิ
และเสรีภาพเหล่านี้
ข้อ 4
ข้อความใดในปฏิญญานีจ้ ะต้องไม่นำ� ไปตีความในทางทีเ่ สือ่ มเสียหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และ
หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือจ�ำกัด หรือลดทอนจากบทบัญญัติของปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตราสารระหว่างประเทศ และค�ำมัน่
สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ข้อ 5
ด้วยจุดประสงค์ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน บุคคลทุกคนมี
สิทธิโดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในระดับประเทศและระหว่างประเทศในการ
(1)

พบหรือชุมนุมกันอย่างสันติ

(2)

ก่อตั้ง ร่วม หรือมีส่วนร่วมในองค์การเอกชน สมาคมหรือกลุ่มทั้งหลาย

(3)

ติดต่อสื่อสารกับองค์การเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
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ข้อ 6
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ
(ก)

รับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รบั และครอบครองข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวง รวมทัง้ การเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพเหล่านัน้ จะท�ำให้มี
ผลในทางกฎหมาย การศาล และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร

(ข)

จัดพิมพ์ แจ้ง หรือ เผยแพร่ ความคิดเห็น ข้อมูล หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงได้อย่างเสรี ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหรือตราสารระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค)

เรียนรู้ อภิปราย ก่อตัง้ หรือมีความคิดเห็นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงในด้านกฎหมายและปฏิบตั จิ ริงด้วยวิธกี ารดังกล่าวหรือวิธอี ื่นที่
เหมาะสม เพื่อให้สาธารณชนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
ข้อ 7

บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิดใหม่ด้าน
สิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ
ข้อ 8
1.

บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่นในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผลโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ในการมีสว่ นร่วมกับรัฐบาลของตน และการด�ำเนินงานสาธารณะ

2.

ทัง้ นี้ รวมถึงสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ น่ื ในการยืน่ ข้อวิจารณ์ตอ่ องค์กรหรือหน่วย
งานของรัฐบาล เพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินงานสาธารณะ รวมทัง้ การชีใ้ ห้เห็นถึงเรือ่ งใดก็ตาม
ของการด�ำเนินการที่อาจขัดขวางหรือหยุดยั้งการส่งเสริม คุ้มครอง และการบรรลุถึงสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
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ข้อ 9
1.

ในการใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล และได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสิทธิ
เหล่านั้น

2.

เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว บุคคลทุกคนที่เห็นว่าสิทธิหรือเสรีภาพของตนถูก
ละเมิด ย่อมมีสิทธิ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้แทนที่ได้รับมอบอ�ำนาจตามกฎหมายที่
จะร้องเรียน และให้มีการน�ำเรื่องร้องเรียนสู่การพิจารณาโดยพลันอย่างเปิดเผย โดยคณะ
ตุลาการหรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจเกี่ยวข้อง ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีการตัดสิน
ตามที่กฎหมายบัญญัติในการแก้ไขการละเมิด รวมทั้งค่าชดเชย หากเกิดการละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพบุคคลนั้น รวมทั้งการบังคับการให้เป็นไปตามค�ำตัดสินและเงินชดเชยในขั้น
สุดท้ายโดยมิชักช้า

3.

เพือ่ ให้เป็นไปตามจุดหมายเช่นเดียวกัน บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ นื่
ในการ
(ก)

ร้องเรียนนโยบายหรือการกระท�ำของเจ้าหน้าที่เฉพาะรายและของหน่วยงานของ
รัฐบาล ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยการยื่น
ค�ำร้องหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมไปยังองค์กรที่มีอ�ำนาจด้านตุลาการ บริหาร หรือ
นิตบิ ญ
ั ญัตภิ ายในประเทศ หรือองค์กรทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ตามทีร่ ะบบกฎหมาย
ของรัฐนั้นระบุที่จะตัดสินค�ำร้องเรียนได้โดยมิชักช้า

(ข)

เข้าร่วมกระบวนการรับฟัง พิจารณา และไต่สวนสาธารณะเพื่อให้ได้ความเห็นที่
จะสร้างมติในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ และพันธกรณีค�ำมั่นสัญญา
ระหว่างประเทศเกี่ยวข้อง

(ค)

เสนอและให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายอย่างมีคณ
ุ ภาพของวิชาชีพ หรือค�ำแนะน�ำ
และความช่วยเหลืออื่นใดที่เกี่ยวข้องอื่นในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน
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4.

เพือ่ ให้เป็นไปตามจุดมุง่ หมายเช่นเดียวกัน และเพือ่ ให้เป็นไปตามตราสารและกระบวนการ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นที่จะเข้าถึง
และสือ่ สารโดยไม่ถกู กีดกันกับหน่วยงานระหว่างประเทศทัว่ ไปหรือมีหน้าทีเ่ ฉพาะในการ
รับพิจารณาค�ำร้องเรียนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

5.

รัฐควรด�ำเนินการสอบสวนโดยฉับพลันอย่างเป็นกลาง หรือประกันว่าจะมีการสืบสวนเมือ่
มีเหตุทนี่ า่ เชือ่ ถือได้วา่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในดินแดนทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้เขตอาณาของรัฐนั้น
ข้อ 10

บุคคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระท�ำหรือเพิกเฉยไม่กระท�ำเมือ่ จ�ำเป็น ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และบุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษหรือได้รับการปฏิบัติเยี่ยงปรปักษ์ใดๆ
ในการปฏิเสธการกระท�ำดังกล่าว
ข้อ 11
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย บุคคลทุกคนที่โดยอาชีพของบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่นแล้ว ควรเคารพสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น
และปฏิบัติตามมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติหรือจริยธรรมของ
อาชีพและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 12
1.

บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ นื่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมโดยสันติ เพือ่
ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

2.

รัฐต้องด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่
บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การ
เลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติโดยพลการ
อื่นใด ที่เป็นผลจากการที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่าง ชอบธรรมตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้
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3.

เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ นื่ ในการได้รบั การคุม้ ครอง
อย่างมีประสิทธิผลตามกฎหมายภายในประเทศ ในการที่จะโต้ตอบหรือคัดค้านอย่างสันติ
ต่อกิจกรรมและการกระท�ำใด รวมถึงการละเลย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน เช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงทีเ่ กิดจาก
กลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลอื่น ที่มีผลกระทบต่อการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน
ข้อ 13

บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการหว่านล้อม ได้รับ และใช้ทรัพยากรทั้ง
หลายเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสันติ
วิธี ตามบทบัญญัติข้อ 3 แห่งปฏิญญานี้
ข้อ 14
1.

รัฐมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินมาตรการด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ ตุลาการ และบริหาร หรืออืน่ ๆ
ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของทุกคนภายใต้อ�ำนาจเขตรัฐ ถึงสิทธิด้าน
พลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2.

มาตรการดังกล่าว รวมถึง

3.

(ก)

จัดพิมพ์ และจัดให้มีกฎหมายและระเบียบภายในและที่เกี่ยวข้องกับตราสารสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง

(ข)

การเข้าถึงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันถึงเอกสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน รวมทัง้ รายงานตามช่วงเวลาต่อรัฐคณะกรรมการประจ�ำสนธิสญ
ั ญาด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีร่ ฐั นัน้ เป็นภาคี เช่นเดียวกับบันทึกสรุปการหารือ
และรายงานอย่างเป็นทางการขององค์กรนั้นๆ

รัฐต้องประกันและสนับสนุนการก่อตัง้ และพัฒนาองค์กรอิสระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในทุกดินแดนภายใต้เขตอ�ำนาจรัฐตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
สถาบันแห่งชาติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
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ข้อ 15
รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานในการศึกษาทุกระดับชัน้ และประกันว่าผูร้ บั ผิดชอบทัง้ ปวงในการฝึกอบรมทนายความ
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจในการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ได้รวมเรือ่ ง
การสอนสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
ข้อ 16
ปัจเจกบุคคล องค์กรเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทที่ส�ำคัญในการช่วยให้สาธารณชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
การศึกษา การฝึกอบรม การวิจยั ในสาขาทีจ่ ะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจ ขันติ
ธรรม สันติภาพ และมิตรภาพระหว่างชาติ และระหว่างกลุ่มเชื้อชาติและศาสนาทั้งปวง โดยค�ำนึง
ถึงภูมิหลังของสังคม และชุมชนที่หลากหลายในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ข้อ 17
ในการใช้สทิ ธิและเสรีภาพทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนไม่วา่ จะด�ำเนินการโดยล�ำพังหรือ
โดยร่วมมือกับผู้อื่น ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
และก�ำหนดไว้ในกฎหมายเท่านัน้ เพือ่ จุดประสงค์ในการให้เกิดการตระหนักและเคารพอย่างเหมาะ
สมในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นธรรมในด้านศีลธรรม
ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ และสวัสดิการทั่วไปของสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น
ข้อ 18
1.

บุคคลทุกคนมีหน้าที่ต่อและภายในชุมชน ที่บุคคลนั้นสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่าง
เสรีและเป็นอิสระได้เท่านั้น

2.

ปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล สถาบัน และองค์กรเอกชน มีบทบาททีส่ ำ� คัญและความรับผิดชอบ
ที่จะปกป้องประชาธิปไตย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและช่วยให้เกิด
การส่งเสริม และความก้าวหน้าของสังคม สถาบันและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย
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3.

ปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล สถาบัน และองค์กรเอกชน มีบทบาททีส่ ำ� คัญและความรับผิดชอบ
เช่นกัน ในการช่วยให้เกิดการส่งเสริมสิทธิของทุกคนตามความเหมาะสม ที่จะมีระเบียบ
สังคมและระเบียบระหว่างประเทศที่สิทธิและเสรีภาพบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและตราสารสิทธิมนุษยชนอื่น ได้รับการเคารพอย่างเต็มที่
ข้อ 19

ข้อความในปฏิญญานีจ้ ะน�ำไปตีความในท�ำนองให้ปจั เจกบุคคล กลุม่ บุคคล หรือองค์กรของสังคม
ใด หรือรัฐใดทีจ่ ะมีสทิ ธิในกิจกรรมหรือการกระท�ำใดทีจ่ ดุ มุง่ หมายในการท�ำลายสิทธิและเสรีภาพ
ที่กล่าวถึงในปฏิญญานี้มิได้
ข้อ 20
ข้อความในปฏิญญานี้จะน�ำไปตีความเพื่อยอมให้รัฐทั้งหลายสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม
ของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน หรือองค์การเอกชนในทางที่ขัดกับบทบัญญัติของกฎบัตร
สหประชาชาติมิได้
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ภาคผนวก 2
กฎบัตรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
· ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
· กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางพลเรือนและการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights)
· กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights)
· อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ
ย�่ำยีศักด์ิศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment)
· อนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
· อนุสัญญาว่าด้วยการก�ำจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง (Convention on the Elimination of
Discrimination Against Women)
· อนุสัญญาว่าด้วยการก�ำจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination on all Forms of Racial Discrimination)
· อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พิธสี ารและหลักกฎหมายทีถ่ อื ค�ำพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน
ของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Convention on Human Rights, its protocols and
the relevant case law of the European Court of Human Rights)
· ธรรมนูญด้านสังคมแห่งยุโรป/ธรรมนูญด้านสังคมแห่งยุโรปฉบับปรับปรุงใหม่ (European
Social Charter / Revised European Social Charter)
· ธรรมนูญอัฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษย์และประชาชน (African Charter for Human and Peoples’
Rights)

28

แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรป
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
25

· อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human Rights)
· อนุสญ
ั ญาเจนีวาว่าด้วยการคุม้ ครองเหยือ่ จากสงครามและพิธสี ารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ หลักเกณฑ์
ตามจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมทีน่ ำ� มาใช้ในช่วงทีม่ กี ารขัดกันด้วยอาวุธ (Geneva
Conventions on the Protection of Victims of War and its Protocols as well as customary rules
of humanitarian law applicable in armed conflict)
· อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ปี 1951 และพิธสี ารปี 1967 (The 1951 Convention regarding
the Status of Refugees and its 1967 Protocol)
· ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal
Court)
· ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุม่ และหน่วยทางสังคมเพือ่ ส่งเสริม และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล (Declaration on
the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and
Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms)
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Preface
Safeguarding human rights is essential to what the European
Union (EU) is, and it is central to what the European Union
does.
The Treaty on European Union, the agreement that unites our
28 Member States, says in its second article: ‘The Union is
founded on the values of respect for human dignity, freedom,
democracy, equality, the rule of law and respect for human
rights, including the rights of persons belonging to minorities.’
All 28 member countries of the EU have to abide by these
principles at all times, and all countries aspiring to become
members of the EU must adopt them before they can be
admitted.
Our foundational treaty is equally clear on the relationship between this commitment to
human rights and the EU’s external policy: ‘The Union’s action on the international scene
shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development
and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the
rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms,
respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the
principles of the United Nations Charter and international law.’
To take on concrete meaning and to make a real difference in people’s daily
lives, such explicit commitments in words need to be matched by deeds, and the
EU uses a wide range of tools to promote respect for human rights. These include
government-to-government political dialogue and bilateral cooperation. Another tool
is the funding we make available through specific development programmes for the
human rights work of civil society. In Thailand this work has focused on such themes
as helping protect small farmers’ land rights and on safeguarding the rights of ethnic
minorities, on protecting stateless people and ensuring freedom of expression.
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The protection of Human Rights Defenders is another crucial component of our human
rights policy and of our human rights work. These are individuals and organisations that
promote and protect universally-recognised human rights and fundamental freedoms,
including civil and political as well as economic, social and cultural rights. In defending
such rights through peaceful advocacy and mobilisation they sometimes find themselves
at risk. The EU has a role to play in supporting and protecting their work and these
guidelines explain how. They provide practical approaches for effective exchange and
cooperation between EU diplomatic missions, governments, human rights defenders
and civil society.
This is already the second edition of the European Union Guidelines on Human
Rights Defenders that we have published in Thai, Jawi and English. Over the years
we have developed a wide network of contacts with human rights defenders across
Thailand and across specific themes. We have regular consultations with them and
we are proud of the excellent cooperation that we have achieved in the past. This
document will underpin the cooperation between Thai human rights defenders and
the European Union, so that we may continue to advance people’s rights and freedoms in the future.

Stavros Lambrinidis
EU Special Representative for Human Rights
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What is the European Union?
The European Union (EU) comprises 28 countries working together for peace and
prosperity. For more than 50 years it has helped bring stability, democracy and
development to Europe, whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual
freedoms. In 2012 the EU was awarded the Nobel Peace Prize for contributing to
‘the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe.
’The EU is committed to sharing its achievements and values with countries around the
world.
The member states of the EU are: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,
Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom.
For more information, see: http://eeas.europa.eu/delegations/Thailand
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm

The Delegation of the European Union to Thailand
Kian Gwan House II, 19th Floor, 140/1 Wireless Road
Bangkok Thailand 10330
Tel +66 (0) 2305 2600 / 2700
Fax +66 (0) 2255 9113
E-mail: delegation-thailand@eeas.europa.eu
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ENSURING PROTECTION - EUROPEAN UNION
GUIDELINES ON HUMAN RIGHTS DEFENDERS

I.

PURPOSE

1.

Support for human rights defenders is already a long established element of
the European Union’s human rights external relations policy. The purpose of
these Guidelines is to provide practical suggestions for enhancing EU action in
relation to this issue. The Guidelines can be used in contacts with third countries
at all levels as well as in multilateral human rights fora, in order to support and
strengthen ongoing efforts by the Union to promote and encourage respect for
the right to defend human rights. The Guidelines also provide for interventions
by the Union for human rights defenders at risk and suggest practical means of
supporting and assisting human rights defenders.
An important element of the Guidelines is support for the Special Procedures of
the UN Human Rights Council, including the UN Special Rapporteur on Human
Rights Defenders and appropriate regional mechanisms to protect human rights
defenders. The Guidelines will assist EU Missions (Embassies and Consulates
of EU Member States and European Union Delegations) in their approach to
human rights defenders. While the primary purpose of the Guidelines is to
address specific concerns regarding human rights defenders, they also contribute
to reinforcing the EU’s human rights policy in general.

II.

DEFINITION

2.

The definition of human rights defenders, for the purpose of these Guidelines,
draws upon operative paragraph 1 of the UN Declaration on the Right and
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and
Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms (see
Annexe I), which states that “Everyone has the right, individually and in association
with others, to promote and to strive for the protection and realisation of human
rights and fundamental freedoms at the national and international levels”.
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3.

Human rights defenders are those individuals, groups and organs of society
that promote and protect universally recognised human rights and fundamental
freedoms. Human rights defenders seek the promotion and protection of civil and
political rights as well as the promotion, protection and realisation of economic,
social and cultural rights. Human rights defenders also promote and protect the
rights of members of groups such as indigenous communities. The definition does
not include those individuals or groups who commit or propagate violence.

III.

INTRODUCTION

4.

The EU supports the principles contained in the Declaration on the Right and
responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect
Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms. Although the
primary responsibility for the promotion and protection of human rights lies with
states, the EU recognises that individuals, groups and organs of society all play
important parts in furthering the cause of human rights. The activities of human
rights defenders include:

5.

-

documenting violations;

-

seeking remedies for victims of such violations through the provision of legal,
psychological, medical or other support;

-

combating cultures of impunity which serve to cloak systematic and repeated
breaches of human rights and fundamental freedoms; and

-

mainstreaming human rights culture and information on human rights defenders
at national, regional and international level.

The work of human rights defenders often involves criticism of government’s
policies and actions. However, governments should not see this as a negative.
The principle of allowing room for independence of mind and free debate on
a government’s policies and actions is fundamental, and is a tried and tested
way of establishing a better level of protection of human rights. Human rights
defenders can assist governments in promoting and protecting human rights.
As part of consultation processes they can play a key role in helping to draft
appropriate legislation, and in helping to draw up national plans and strategies
on human rights. This role too should be recognised and supported.
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6.

The EU acknowledges that the activities of human rights defenders have over the
years become more recognised. They have increasingly come to ensure greater
protection for the victims of violations. However, this progress has been achieved
at a high price: the defenders themselves have increasingly become targets
of attacks and their rights are violated in many countries. The EU believes it is
important to ensure the safety of human rights defenders and protect their rights.
In this regard it is important to apply a gender perspective when approaching
the issue of human rights defenders.

IV.

OPERATIONAL GUIDELINES

7.

The operational part of these Guideline is meant to identify ways and means to
effectively work towards the promotion and protection of human rights defenders,
within the context of the Common Foreign and Security Policy.

Monitoring, reporting and assessment
8.

EU Heads of Mission are already requested to provide periodic reports on the
human rights situation in their countries of accreditation. The Council Working
Party on Humam Rights (COHOM) has approved the outline of fact sheets to
facilitate this task. In line with these fact sheets Missions should address the
situation of human rights defenders in their reporting, noting in particular the
occurrence of any threats or attacks against human rights defenders. In this
contexts HoMs should be aware that the institutional framework can have a major
impact on the ability of human rights defenders to undertake their work in safety.
Issues such as legislative, judicial, administrative or other appropriate measures,
undertaken by States to protect persons against any violence, threats retaliation,
de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action
as a consequence of their legitimate exercise of any of the rights referred to the
UN Declaration on Human Rights Defenders are all relevant in this regard.
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9.

The EU Heads of Mission are requested to deal with the situation of human rights
defenders at meetings of local working groups on human rights. Where it is called
for, HoMs should make recommendations to COHOM for possible EU actions,
including condemnation of threats and attacks against human rights defenders,
as well as for demarches and public statements where human rights defenders
are at immediate or serious risk. HoMs may decide to conduct an urgent local
action to support human rights defenders who are at immediate or serious risk,
and to report on their action to COHOM and other relevant working parties with
recommendations concerning the scope for following up the European action.
HoMs should also report on the effectiveness of EU action in their repoorts.
Furthermore, Missions should pay particular attention to the specific risks faced
by women human rights defenders.

10.

The HoM reports and other relevant information, such as reports and
recommendations from the Special Rapporteur on Human Rights Defenders, other
UN Special Rapporteurs and Treaty bodies and the Commissioner for Human
Rights of the Council of Europe as well as non-governmental organisations, will
enable COHOM and other relevant working parties, to identify situations where
EU action is called for and decide actions to be taken or, where appropriate,
make recommendations for such action to PSC / Council.

Role of EU Missions in supporting and protecting human rights
defenders
11.

In many third countries, EU Missions (Embassies of EU Member States and EU
Delegations) are the primary interface between the Union and its Member States
and human rights defenders on the ground. They therefore have an important role
to play in putting into practice the EU’s policy towards human rights defenders.
EU Missions should therefore seek to adopt a proactive policy towards human
rights defenders. They should at the same time be aware that in certain cases
EU action could lead to threats or attacks against human rights defenders. They
should therefore, where appropriate, consult with human rights defenders in
relation to actions which might be contemplated. If action is taken on behalf of
the EU, EU Missions should provide feedback to human rights defenders and/
or their families. Measures that EU Missions could take include:
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-

preparing local strategies for the implementation of these guidelines, with
particular attention to women human rights defenders. EU Missions will bear
in mind that these Guidelines cover human rights defenders who promote and
protect human rights, whether civil, cultural, economic, political or social.
EU Missions should involve human rights defenders and their organisations
in the drafting and monitoring of local strategies;

-

organising at least once a year a meeting of human rights defenders and
diplomats to discuss topics such as the local human rights situation, EU policy
in this field, and application of the local strategy for implementing the EU
Guidelines on human rights defenders;

-

coordinating closely and sharing information on human rights defenders,
including those at risk;

-

maintaining suitable contacts with human rights defenders, including receiving
them in Missions and visiting their areas of work, consideration could be
given to appointing specific liaison officers, where necessary on a burden
sharing basis, for this purpose;

-

providing, as and where appropriate, visible recognition to human rights
defenders and their work, through the appropriate use of the media – including
the internet and new information and communication technologies – publicity,
visits or invitations for such purposes as presenting prizes they have obtained;

-

where appropriate, visiting human rights defenders in custody or under house
arrest and attending their trials as observers.
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Promotion of respect for human rights defenders in relations with
third countries and in multilateral fora
12.

The EU’s objective is to influence third countries to carry out their obligations to
respect the rights of human rights defenders and to protect them from attacks
and threats from non-State actors. In its contacts with third countries, the EU will,
when deemed necessary, express the need for all countries to adhere to and
comply with the relevant international norms and standards, in particular the UN
Declaration. The overall objective should be to bring about an environment where
human rights defenders can operate freely. The EU will make its objectives known
as an integral part of its human rights policy and will stress the importance it
attaches to the protection of human rights defenders. Actions in support of these
objectives will include the following:
-

where the Presidency or the High Representative of the Union for the Common
Foreign and Security Policy or the Personal Representative of the SG/HR on
Human Rights or EU Special Representatives and Envoys or representatives of
the Member States or the European Commission are visiting third countries,
they will, where appropriate, include meetings with human rights defenders
during which individual cases and the issues raised by the work of human
rights defenders are addressed as an integral part of their visits;

-

the human rights component of political dialogues between the EU and
third countries and regional organisations, will, where relevant, include the
situation of human rights defenders. The EU will underline its support for
human rights defenders and their work, and raise individual cases of concern
whenever necessary. The EU will be careful to involve human rights defenders,
under the most appropriate arrangements, in the preparation, follow-up and
assessment of the dialogue in accordance with the EU Guidelines on human
rights dialogues;

-

EU Heads of Missions and EU Embassies will remind third countries’ authorities
of their obligation to implement effective measures to protect human rights
defenders who are or could be in danger;
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-

working closely with other like-minded countries notably in the UN Human
Rights Council and the UN General Assembly;

-

recommending, where appropriate, to countries when they are under the
Universal Periodic Review of the Human Rights Council that they bring their
legislation and practices into line with the UN Declaration on Human Rights
Defenders;

-

promoting the strengthening of existing regional mechanisms for the protection
of human rights defenders, such as the focal point on human rights defenders
and national human rights institutions of the OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights, the Commissioner for Human Rights of the
Council of Europe, the Special Rapporteur on Human Rights Defenders of the
African Commission on Human and Peoples’ Rights and the special Human
Rights Defenders Unit within the Inter-American Commission on Human Rights,
ASEAN Inter - Governmental Human Rights Commission, and the creation of
appropriate mechanisms in regions where they do not exist.

Support for Special Procedures of the UN Human Rights Council,
including the Special Rapporteur on Human Rights Defenders
13.

The EU recognises that the Special Procedures of the UN Human Rights Council
(and the individuals and groups carrying them out: Special Rapporteurs,
Special Representatives, Independent Experts and Working Groups) are vital
to international efforts to protect human rights defenders because of their
independence and impartiality and their ability to act and speak out on violations
against human rights defenders worldwide and undertake country visits. While
the Special Rapporteur on Human Rights Defenders has a particular role in
this regard, the mandates of other Special Procedures are also of relevance to
human rights defenders. The EU’s actions in support of the Special Procedures
will include:
-

encouraging states to accept as a matter of principle requests for country
visits by UN Special Procedures;
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-

promoting, via EU Missions, the use of UN thematic mechanisms by local
human rights communities and human rights defenders including, but not
limited to, facilitating the establishment of contacts with, and exchange
information between, thematic mechanisms and human rights defenders;

-

since the Special Procedures mandates cannot be carried out in the absence of
adequate resources, EU Member States will support the allocation of sufficient
funds from the general budget to the Office of the High Commissioner for
Human Rights.

Practical supports for Human Rights Defenders including through
Development Policy
14.

Programmes of the European Union and Member States aimed at assisting in
the development of democratic processes and institutions, and the promotion
and protection of human rights in developing countries – such as the European
Instrument for Democracy and Human Rights – are among a wide range of
practical supports for assisting human rights defenders. These can include but are
not necessarily limited to the development cooperation programmes of Member
States. Practical supports can include the following:
-

supporting human rights defenders, as well as NGOs that promote and protect
human rights defenders’ activities, through such activites as capacity building
and public awareness campaigns, and facilitating cooperation between
NGOs, human rights defenders and national human rights institutions;

-

encouraging and supporting the establishment, and work, of national bodies
for the promotion and protection of human rights, established in accordance
with the Paris Principles, including, National Human Rights Institutions,
Ombudsman’s Offices and Human Rights Commissions;

-

assisting in the establishment of networks of human rights defenders at
international level, including by facilitating meetings of human rights defenders
both within and outside the EU;
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-

seeking to ensure that human rights defenders in third countries can access
resources, including financial resources, from abroad and that they can be
informed of the availability of those resources and of the means of requesting
them;

-

ensuring that human rights educations programmes promote, inter alia, the
UN Declaration on Human Rights Defenders.

-

providing measures for swift assistance and protection to human rights
defenders in danger in third countries, such as, where appropriate, issuing
emergency visas and facilitating temporary shelter in the EU Member States.

Role of Council Working Parties
15.

In accordance with its mandate COHOM will keep under review the
implementation and follow-up to the Guidelines on Human Rights Defenders in
close coordination and cooperation with other relevant Council Working Parties.
This will include:
-

promoting the integration of the issue of human rights defenders into relevant
EU policies and actions;

-

undertaking reviews of the implementation of these Guidelines at appropriate
intervals;

-

continuing to examine, as appropriate, further ways of cooperating with UN
and other international and regional mechanisms in support of human rights
defenders;

-

reporting to the Council, via PSC and COREPER, as appropriate on an
annual basis on progress made towards implementing the Guidelines.
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Annex I
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals,
Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally
Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
The General Assembly,
Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the
Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and
fundamental freedoms for all persons in all countries of the world,
Reaffirming also the importance of the Universal Declaration of Human Rights and the
International Covenants on Human Rights as basic elements of international efforts
to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental
freedoms and the importance of other human rights instruments adopted within the
United Nations system, as well as those at the regional level,
Stressing that all members of the international community shall fulfil, jointly and
separately, their solemn obligation to promote and encourage respect for human rights
and fundamental freedoms for all without distinction of any kind, including distinctions
based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or
social origin, property, birth or other status, and reaffirming the particular importance
of achieving international cooperation to fulfil this obligation according to the Charter,
Acknowledging the important role of international cooperation for, and the valuable
work of individuals, groups and associations in contributing to, the effective elimination
of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals,
including in relation to mass, flagrant or systematic violations such as those resulting
from apartheid, all forms of racial discrimination, colonialism, foreign domination or
occupation, aggression or threats to national sovereignty, national unity or territorial
integrity and from the refusal to recognize the right of peoples to self-determination
and the right of every people to exercise full sovereignty over its wealth and natural
resources,
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Recognizing the relationship between international peace and security and the
enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and mindful that the absence
of international peace and security does not excuse non-compliance,
Reiterating that all human rights and fundamental freedoms are universal, indivisible,
interdependent and interrelated and should be promoted and implemented in a fair
and equitable manner, without prejudice to the implementation of each of those rights
and freedoms,
Stressing that the prime responsibility and duty to promote and protect human rights
and fundamental freedoms lie with the State,
Recognizing the right and the responsibility of individuals, groups and associations to
promote respect for and foster knowledge of human rights and fundamental freedoms
at the national and international levels,
Declares:
Article 1
Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to
strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at
the national and international levels.
Article 2
1.

Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and
implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting
such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social,
economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to
ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with
others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.

2.

Each State shall adopt such legislative, administrative and other steps as may
be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present
Declaration are effectively guaranteed.
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Article 3
Domestic law consistent with the Charter of the United Nations and other international
obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the
juridical framework within which human rights and fundamental freedoms should be
implemented and enjoyed and within which all activities referred to in the present
Declaration for the promotion, protection and effective realization of those rights and
freedoms should be conducted.
Article 4
Nothing in the present Declaration shall be construed as impairing or contradicting
the purposes and principles of the Charter of the United Nations or as restricting
or derogating from the provisions of the Universal Declaration of Human Rights,2
the International Covenants on Human Rights and other international instruments and
commitments applicable in this field.
Article 5
For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms,
everyone has the right, individually and in association with others, at the national and
international levels:
(a)

To meet or assemble peacefully;

(b)

To form, join and participate in non-governmental organizations, associations
or groups;

(c)

To communicate with non-governmental or intergovernmental organizations.
Article 6

Everyone has the right, individually and in association with others:
(a)

To know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights
and fundamental freedoms, including having access to information as to how
those rights and freedoms are given effect in domestic legislative, judicial or
administrative systems;
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(b)

As provided for in human rights and other applicable international instruments,
freely to publish, impart or disseminate to others views, information and
knowledge on all human rights and fundamental freedoms;

(c)

To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and
in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these
and other appropriate means, to draw public attention to those matters.
Article 7

Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and
discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance.
Article 8
1.

Everyone has the right, individually and in association with others, to have
effective access, on a non-discriminatory basis, to participation in the
government of his or her country and in the conduct of public affairs.

2.

This includes, inter alia, the right, individually and in association with others, to
submit to governmental bodies and agencies and organizations concerned with
public affairs criticism and proposals for improving their functioning and to draw
attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion,
protection and realization of human rights and fundamental freedoms.
Article 9

1.

In the exercise of human rights and fundamental freedoms, including
the promotion and protection of human rights as referred to in the present
Declaration, everyone has the right, individually and in association with others,
to benefit from an effective remedy and to be protected in the event of the
violation of those rights.

2.

To this end, everyone whose rights or freedoms are allegedly violated has
the right, either in person or through legally authorized representation, to
complain to and have that complaint promptly reviewed in a public hearing
before an independent, impartial and competent judicial or other authority

47

EU GUIDELINES ON

18

HUMAN RIGHTS DEFENDERS

established by law and to obtain from such an authority a decision, in
accordance with law, providing redress, including any compensation due,
where there has been a violation of that person’s rights or freedoms, as well
as enforcement of the eventual decision and award, all without undue delay.
3.

To the same end, everyone has the right, individually and in association with
others, inter alia:
(a)

To complain about the policies and actions of individual officials and
governmental bodies with regard to violations of human rights and
fundamental freedoms, by petition or other appropriate means, to
competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or
any other competent authority provided for by the legal system of the
State, which should render their decision on the complaint without undue
delay;

(b)

To attend public hearings, proceedings and trials so as to form an opinion
on their compliance with national law and applicable international
obligations and commitments;

(c)

To offer and provide professionally qualified legal assistance or
other relevant advice and assistance in defending human rights and
fundamental freedoms.

4.

To the same end, and in accordance with applicable international instruments
and procedures, everyone has the right, individually and in association with
others, to unhindered access to and communication with international bodies
with general or special competence to receive and consider communications
on matters of human rights and fundamental freedoms.

5.

The State shall conduct a prompt and impartial investigation or ensure that
an inquiry takes place whenever there is reasonable ground to believe that
a violation of human rights and fundamental freedoms has occurred in any
territory under its jurisdiction.
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Article 10
No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human
rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or
adverse action of any kind for refusing to do so.
Article 11
Everyone has the right, individually and in association with others, to the lawful
exercise of his or her occupation or profession. Everyone who, as a result of his or her
profession, can affect the human dignity, human rights and fundamental freedoms of
others should respect those rights and freedoms and comply with relevant national and
international standards of occupational and professional conduct or ethics.
Article 12
1.

Everyone has the right, individually and in association with others, to participate
in peaceful activities against _violations of human rights and fundamental
freedoms.

2.

The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the
competent authorities of everyone, individually and in association with
others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse
discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his
or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.

3.

In this connection, everyone is entitled, individually and in association with
others, to be protected effectively under national law in reacting against or
opposing, through peaceful means, activities and acts, including those by
omission, attributable to States that result in violations of human rights and
fundamental freedoms, as well as acts of violence perpetrated by groups or
individuals that affect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms.
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Article 13
Everyone has the right, individually and in association with others, to solicit, receive
and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights
and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article 3 of
the present Declaration.
Article 14
1.

The State has the responsibility to take legislative, judicial, administrative or
other appropriate measures to promote the understanding by all persons under
its jurisdiction of their civil, political, economic, social and cultural rights.

2.

Such measures shall include, inter alia:

3.

(a)

The publication and widespread availability of national laws and
regulations and of applicable basic international human rights instruments;

(b)

Full and equal access to international documents in the field of human
rights, including the periodic reports by the State to the bodies established
by the international human rights treaties to which it is a party, as well
as the summary records of discussions and the official reports of these
bodies.

The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and
development of further independent national institutions for the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms in all territory under its
jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any
other form of national institution.
Article 15

The State has the responsibility to promote and facilitate the teaching of human rights
and fundamental freedoms at all levels of education and to ensure that all those
responsible for training lawyers, law enforcement officers, the personnel of the armed
forces and public officials include appropriate elements of human rights teaching in
their training programme.
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Article 16
Individuals, non-governmental organizations and relevant institutions have an important
role to play in contributing to making the public more aware of questions relating to all
human rights and fundamental freedoms through activities such as education, training
and research in these areas to strengthen further, inter alia, understanding, tolerance,
peace and friendly relations among nations and among all racial and religious groups,
bearing in mind the various backgrounds of the societies and communities in which
they carry out their activities.
Article 17
In the exercise of the rights and freedoms referred to in the present Declaration,
everyone, acting individually and in association with others, shall be subject only to
such limitations as are in accordance with applicable international obligations and
are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect
for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality,
public order and the general welfare in a democratic society.
Article 18
1.

Everyone has duties towards and within the community, in which alone the free
and full development of his or her personality is possible.

2.

Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations have an
important role to play and a responsibility in safeguarding democracy, promoting
human rights and fundamental freedoms and contributing to the promotion and
advancement of democratic societies, institutions and processes.

3.

Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations also have
an important role and a responsibility in contributing, as appropriate, to the
promotion of the right of everyone to a social and international order in which
the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights
and other human rights instruments can be fully realized.
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Article 19
Nothing in the present Declaration shall be interpreted as implying for any individual,
group or organ of society or any State the right to engage in any activity or to perform
any act aimed at the destruction of the rights and freedoms referred to in the present
Declaration.
Article 20
Nothing in the present Declaration shall be interpreted as permitting States to support
and promote activities of individuals, groups of individuals, institutions or nongovernmental organizations contrary to the provisions of the Charter of the United
Nations.
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Annex II
Relevant international instruments
– The Universal Declaration of Human Rights
– The International Covenant on Civil and Political Rights
– The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
– The Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment
– The Convention on the Rights of the Child
– The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women
– The Convention on the Elimination on all Forms of Racial Discrimination
– The European Convention on Human Rights, its protocols and the relevant case law
of the European Court of Human Rights
– European Social Charter / Revised European Social Charter
– African Charter for Human and Peoples’ Rights
– American Convention on Human Rights
– Geneva Conventions on the Protection of Victims of War and its Protocols as well
as customary rules of humanitarian law applicable in armed conflict
– The 1951 Convention regarding the Status of Refugees and its 1967 Protocol
– The Rome Statute of the International Criminal Court
– Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs
of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and
Fundamental Freedoms.
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كونۏينشن جينۏا مڠناءي ڤرليندوڠن مڠسا ڤراڠ دان ڤروتوكول
 MJOJ>JGNرسات عادة ڤراتوران اوندڠ ٢مكنس يأن بركنأن دامل كونفليكك
برس نجات 
ڤدا اتهون  ٠١٥٠كونۏينشن مڠناءي س تاتوس  O<OPNڤال رين
دان ڤروتوكول MJOJ>JGNڤدا اتهون  ٠١٦٠
س تاتوت حممكه جنايه انتارابڠسادروم 

-

ديالكريس حق دان تڠڬوڠجواب اينديۏيدو ،كومڤولن دان اورڬن
ڤرساتوان ا ونتوق ممڤرومويس دان مليندوڠي ا ونيۏرسل داعرتاف حق اسايس
مأنيس دان كبيبسن اسايس .
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ملڤرين اا 
اينسرتومني انتارابڠسا يڠ براكءينت 
-

ديالكريس حق اسايس مأنيس جساڬت 

-

ڤرجنجني انتارابڠسا مڠناءي حق س يۏيل دان ڤوليتيك 

-

ڤرجنجني انتارابڠسا مڠناءي حق ايكونويم ،سوس يال دان كبودااين 

كونۏينشن ترهادڤ ڤندريتأن دان ككجامن ،تيدق برڤريمكأنس يأن اتو
منجاتوهكن مرواه اتو حكومن 
-

كونۏينشن مڠناءي حق اكنق ٢

-

كونۏينشن مڠناءي ڤڠهاڤوسن ديثكرميينايس ترهادڤ وانيتا 

-

كونۏينشن ڤڠهاڤوسن تنتڠ سڬال بنتوق ديثكرميينايس ڤرقومن 

كونۏينشن ايروڤه مڠناءي حق اسايس مأنيس ،ڤروتوكول دان اوندڠ٢
كيس يڠ براكءينت حممكه ايروڤه حق اسايس مأنيس 
-

ڤياڬم ايروڤه سوس يال  /س يقكن ڤياڬم سوس يال ايروڤه 

-

ڤياڬم افرياك ابڬي حق اسايس مأنيس دان رعيت 

-

كونۏينشن امريياك مڠناءي حق اسايس مأنيس 
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 .٢اينديۏيدو ،كومڤولن ،اينس تيتويس دان ابدن بوكن كراجأن ممڤوڽاءي ڤرانن يڠ
ڤنتيڠ دان تڠڬوڠجواب دامل مملهيارا دميوكرايس ،مڠڬالقكن حق اسايس مأنيس دان
كبيبسن اسايس د ان مڽومبڠ كڤد كناءيقن ڤڠكت د ان كامجوا ن مشاركت
دميوكرايس ،اينس تيتويس دان ڤروسيس .
 .٣اينديۏيدو ،كومڤولن ،اينس تيتويس دان سواس تا جوڬ ممڤوڽاءي ڤرانن يڠ ڤنتيڠ
دان برتڠڬوڠجواب دامل مڽومبڠ ،يڠ سسواي ،اونتوق مڠڬالقكن حق ستيڤ اورڠ
كڤد سواتو سوسونن سوس يال دان انتا رابڠسا دامل مان حق  ٢دان كبيبسن يڠ
ترمكتوب دامل ڤراش هتاران جساڬت حق اسايس مأنيس دان حق اسايس مأنيس
لين ٢اينسرتومني بوليه دجاديكن كڽاتأن سڤنوهڽ .
ڤراكرا  ٠١
تياد اڤ ٢د دامل ديالكريس اين بوليه دتفسريكن س باڬي سداي ترسريت ممربيكن
كڤد مان  ٢اينديۏيدو ،كومڤولن اتو ابدن مشا ركت اتو مان  ٢نڬري يڠ برحق
اونتوق مليبتكن ديري دامل اڤ ٢كڬياتن اتو مالكوكن اڤ ٢ڤربواتن دڠن متالمت
مموس ناهكن حق ٢دان كبيبسن يڠدس بوت د دامل ديالكريس اين .
ڤراكرا  ٢٠
تياد اڤ  ٢ددامل ديالكريس اين بوليه دتفسريكن س باڬي ممبرنكن رشيكت اونتوق
مڽوكوڠ دان مڠڬالقكن اكتيۏييت ٢اينديۏيدو ،كومڤولن اينديۏيدو ،اينس تيتويس اتو
ڤرتوبوهن بوكن كراجأن يڠ برتنتاڠن دڠن ڤرونتوكن ٢ڤياڬم ڤرتوبوهن بڠسا ٢برساتو .
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ڤراكرا  ٠٦
اينديۏيدو ،ڤرتوبوهن بوكن كراجأ ن دان اينس تيتويس يڠ براكءينت ممڤوڽاءي ڤرانن
ڤنتيڠ دامل مڽومبڠ كڤد ممبوات اورڠ راماي لبيه سدر تنتڠ سؤالن٢يڠ براكءينت دڠن
حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس ماللوءي اكتيۏييت ٢سڤريت ڤنديديقن،
التهين دان ڤڽليديقن دامل بيدڠ اين اونتوق مڠوكوهكن الڬي ،انتارا الين ،هوبوڠن
ڤرسفهمن ،تولرينيس ،اكمانن دان مرسا د اكلڠن نڬارا ٢دان د اكلڠن مسوا قوم دان
اڬام ،دڠن مڠمبيل كريا ڤلباڬي التر بالكڠ مشا ركت دان كومونييت دمان مريك
منجالنكن اكتيۏييت ٢مريك .
ڤراكرا  ٠٠
دامل منجالنكن حق ٢دان كبيبسن يڠدس بوت دامل ديالكريس اين ،مسوا اورڠ ،يڠ
برتيندق سچارا برسأورڠن دان بركوڠيس دڠن اورڠ لين ،هندقهل ترتعلوق هاڽ
كڤد ابتسن  ٢سڤريت اداهل سالرس دڠن اوبليڬيس انتا رابڠسا يڠ براكءينت دان
دتنتوكن اوليه اوندڠ ٢سامت ٢ابڬي مقصود منجامني ڤڠيعرتافن دان ڤڠحرمنت يڠ
سڤاتوتڽ ترهادڤ حق ٢دان كبيبسن اورڠ لين دان اونتوق مندكيت كڤرلوان٢
سڤاتوتڽ ابڬي اخالق ،كتنرتامن عوام دان كباجيكن معوم دامل سوات مشاركت
يڠدميوكراتيق .
ڤراكرا  ٠٢
 .٠ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي كواجيڤن ترهادڤ مشاركت ،دمان ڤرمكبڠن بيبس دان
ڤنوه اتو ڤرسوانليتڽي موڠكني .
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 .٢لڠكه ٢ترس بوت هندقهل ترماسوق ،انتارا لين :
(ا)  ڤرنبينت دان كرتسداي ءن ملواس ا وندڠ  ٢دان ڤراتورن نڬا را دان
دڬوان ڤايك; 
انتارابڠسا اينسرتومني حق اسايس مأنيس يڠ
(ب)  اكسس ڤنوه دان سام دڠن دوكومن ٢انتارابڠسا دامل بيدڠ حق اسايس
مأ نيس ،ترماسوق الڤورن برالك اوليه نڬارا كڤد ابدن  ٢يڠد توبوهكن اوليه
انتارابڠسا ڤرجنجني حق اسايس مأنيس يڠ اي اداهل س بواه ڤريت ،رساتريكود٢
ريڠكسن ڤربينچڠن دان الڤورن رامسي ابدن اين .
 نڬري هندقهل ممستيكن دان مڽوكوڠ ،دمان سسواي ،ڤنچيڤتأن دان
.٣
ڤمباڠونن الڬي اينس تيتويس نڬارا بيبس اونتوق ڤرومويس دان ڤرليندوڠن حق
اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس د واليه مسوا د ابوه بيدڠ كواساڽ ،سام اد
مريك منجادي كوميسني  >JHHDNNDJINحق اسايس مأنيس اتو اڤ ٢بنتوق
اينس تيتويس نڬارا .
ڤراكرا  ٠٥
نڬري ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب ا ونتوق مڠڬالقكن دان ممودهكن ڤڠاجرا ن حق
اسايس مأ نيس دان كبيبسن اسايس د مسوا ڤريڠكت ڤنديديقن دان اونتوق
ممستيكن هبوا مسوا مريك يڠ برتڠڬوڠجواب اونتوق ڤڬوام التهين ،ڤڬاواي٢
ڤڠواتكواس اوندڠ  ، ٢اك كيتاڠن اڠكنت تنرتا دان ڤڬاواي  ٢عوام ترماسوق
انسور٢يڠ سسواي حق اسايس مأنيس مڠاجر دامل ڤروڬرام التهين مريك .

59

¥¢

29

دامل ڤرساتوان دڠن اورڠ لين ،ترهادڤ اڤ ٢ككراسن ،اچنمن ،تيندقن  ابلس،
د فاكتور اتو د جور ديثكرميينايس بوروق ،تكنن اتو اڤ ٢تيندقن سوينڠ٢ڽ
لين عقيب ،التهين بليو يڠ حص درڤد حق ٢يڠدس بوت دامل ديالكريس اين .
 .٣دامل هوبوڠن اين ،ستيڤ اورڠ برحق ،سچارا اينديۏيدو دان دامل ڤرساتوان
دڠن اورڠ لين ،اونتوق دليندوڠي دڠن بركسن د ابوه اوندڠ ٢نڬارا دامل برتيندق
ابلس ترهادڤ اتو مننتڠ سچا را امان ،ا كتيۏييت دان تيندقن ،ترماسوق اوليه
ڤنيڠڬالن ،دسببكن اوليه رشيكت يڠ مڠعقيبتكن ڤلڠڬارن مأ نيس حق  ٢دان
كبيبسن اسايس ،رسات تيندقن كڬانسان يڠدالكوكن اوليه كومڤولن اتو اينديۏيدو يڠ
ممربي كسن كڤد ڤنعمنت حق ٢دان كبيبسن اسايس مأنيس .
ڤراكرا ٠٣
ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچا را اينديۏيدو دان دامل ڤرساتوان دڠن اورڠ
لين ،اونتوق منداڤتكن ،مرنميا دان مڠڬوانكن سومرب ٢ابڬي مقصود ڽات اونتوق
مڠڬالقكن دان مليندوڠي حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس سچارا امان،
سالرس دڠن ارتيلك  ٣ڤراش هتاران اين .
ڤراكرا  ٠٤
 .٠نڬري ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب اونتوق مڠمبيل ڤرونداڠن ،كحاكين ،ڤينتدبريان
اتو ل ين  ٢لڠكه  ٢يڠ سسواي اونتوق مڠڬالقكن ڤاممهن اوليه مسوا اورڠ ٢يڠد
ابوه بيدڠ كواساڽ ،حق ڤوليتيك ،ايكونويم ،سوس يال دان كبودايأ ن س يۏيل
 >DQDGمريك .
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ڤراكر ٠٠
تياد سس ياڤ ڤون مڽراتي ،دڠن ڤربواتن اتو كڬاڬالن ا ونتوق برتيندق جك
دڤرلوكن ،ملڠڬر حق ٢دان كبيبسن اسايس مأنيس دان تيدق اد سس ياڤ ڤون
بوليه دكناكن حكومن اتو تيندقن يڠ بوروق دامل اڤ جوا بنتوق كران اڠڬن بربوات
دمكني .
ڤراكرا  ٠٠
ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچارا اينديۏيدو دان بركوڠيس دڠن اورڠ ل ين،
اونتوق منجالنكن دڠن حص اتو ڤكرجأن اتو ڤروفيس يون ايت .ستيڤ اورڠ يڠ،
س باڬي حاصيل ڤروفيس يون بليو ،بوليه منجيجسكن مرواه مأنيس ،حق اسايس
مأنيس دان كبيبسن اسايس اورڠ لين هاروس مڠحرميت حق ٢دان كبيبسن اين
دان مماتويه ڤياواين يڠ براكءينت كبڠسأن دان انتارابڠسا الككوان اتو ايتياك ڤكرجأن
دان ڤروفيس يونل .
ڤراكرا  ٠٢
 .٠ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچا را اينديۏيدو دان بركوڠيس دڠن اورڠ
ل ين  ،ا ونتوق مڠمبيل هباڬني دامل ا كتيۏييت  ٢يڠ امان ترهادڤ ڤنچا بولن حق
اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس .
 .٢نڬري هندقهل مڠمبيل سڬال لڠكه يڠ ڤرلو اونتوق ممستيكن ڤرليندوڠن اوليه
ڤهيق بركواس يڠ كومڤينت  >JHK@O@IOابڬي مسوا اورڠ ،سچارا اينديۏيدو دان
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ا وندڠ  ٢نڬري ،يڠ سڤاتوتڽ مڽببكن كڤوتوسن مريك مڠناءي ادون ايت تنڤا
برلڠاه; 
(ب)  ا ونتوق مڠحاضريي ڤندڠرن عوام ،ڤروس يديڠ دان اوجني سوڤاي
داڤت ممبنتوق ساتو ڤنداڤت مڠناءي ڤامتوهن دڠن اوندڠ ٢نڬارا دان اوبليڬيس
انتارابڠسا يڠ براكءينت دان كوميمتن; 
(ت)  ا ونتوق مناوركن دان مڽدايكن بنتوان ا وندڠ  ٢يڠ ممڤوڽاءي الكيقن
ڤروفيس يونل اتو نصيحت ل ين يڠ براكءينت دان بنتوا ن دامل ممڤراتهنكن حق
اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس .
 .٤اونتوق متالمت يڠ سام ،دان مڠيكوت اينسرتومني انتارابڠسا يڠ براكءينت دان
ڤروس يدور ،مسوا اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچارا اينديۏيدو دان بركوڠيس دڠن
اورڠ ل ين  ،ا ونتوق اكسس تق ترابتس كڤد ا دان كومونياكيس دڠن ابدن٢
انتا رابڠسا دڠن كچكڤن عام اتو خاص ا ونتوق مرنميا دان منيبڠكن كومونياكيس
مڠناءي ڤراكرا ٢مأنيس حق ٢دان كبيبسن اسايس .
 .٥نڬري هندقهل منجالنكن س ياسنت سڬرا دان تيدق برت س بهل ممستيكن هبوا
ا ينقوايت DILPDOTيڠ برالكو اڤبيال ترداڤت السن يڠ مناس به اونتوق ممڤرچايأي
هبوا ڤنچابولن حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس تهل برالكو دمان ٢واليه 
د ابوه بيدڠ كواساڽ.
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ڤراكرا  ١
ا .دامل مڠاملكن حق  ٢دان كبيبسن اسايس مأ نيس ،ترماسوق ڤرومويس دان
ڤرليندوڠن حق اسايس مأ نيس يڠدس بوت دامل ديالكريس اين ،ستيڤ اورڠ
ممڤوڽاءي حق ،سچارا اينديۏيدو دان دامل ڤرساتوان دڠن اورڠ لين  ،منداڤت
منفع ،درڤد ڤمولهين يڠ بركسن دان اكن دليندوڠي د ڤريستيوا ڤنچابولن حق .٢
 .٢اونتوق متالمت اين ،مسوا اورڠ يڠ حق اتو كبيبسن يڠددعوا ملڠڬر ممڤوڽاءي
حق ،سام اد س نديري اتو ماللوءي ڤرواكيلن كواس اوندڠ ،٢اونتوق مڠادو دان
ادون سڬرا داكيج مسوال دامل ڤندڠران عوام س بلوم ڤهيق بركواس بيبس ،عاديل
دان چكڤ كحاكين اتو ل ين يڠدتوبوهكن اوليه اوندڠ  ٢دان اونتوق منداڤتكن
درڤد ڤهيق بركواس كڤوتوسن ،سالرس دڠن اوندڠ  ، ٢مڽدايكن ڤمبال ء ن،
ترماسوق اڤ  ٢ڤمڤاسن يڠ سواجرڽ ،جك تهل ملڠڬر حق اتو كبيبسن اورڠ
ايت ،رست ڤڠواتكواساءن كڤوتوسن اخريڽ دان انوڬره ،مسوا تنڤا برلڠاه .
 . ٣ا ونتوق متالمت يڠ سام ،مسوا اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچا را اينديۏيدو دان
بركوڠيس دڠن اورڠ لين ،انتارا لين :
(ا)  اونتوق مڠادو تنتڠ دارس دان تيندقن ڤڬاواي ٢اينديۏيدو دان ابدن٢
كراجأن يڠ براكءينت دڠن ڤلڠڬارن حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس ،دڠن
ڤتيشن اتو چارا لين يڠ سسواي ،چكڤ ڤهيق بركواس كحاكين ،ڤينتدبريان اتو
ڤرونداڠن نڬري اتو مان ٢ڤهيق بركواس لين يڠدڤراونتوقكن ابڬي اوليه سيس مت
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(ت)  اونتوق مڠاكيج ،بربينچڠ ،ممبنتوق دان ممڬڠ ڤنداڤت مڠناءي ڤامتوهن،
كدوا ٢دامل اوندڠ ٢دان عاملن ،مسوا حق ٢دان كبيبسن اسايس مأنيس ،دان
ماللوءي اين دان لين ٢چارا يڠ سسواي ،اونتوق مناريق ڤرهاتني اورڠ راا اااايم
دڠن ڤراكرا ايت.
ڤراكرا  ٠
ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچارا اينديۏيدو دان بركوڠيس دڠن اورڠ ل ين،
اونتوق ممباڠون دان ممبينچڠكن ايداي ٢ابرو حق اسايس مأنيس دان ڤرينس يڤ٢
دان مڽوكوڠ ڤرنميأن مريك .
ڤراكرا  ٢
ا .ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچارا اينديۏيدو دان بركوڠيس دڠن اورڠ لين،
اونتوق ممڤوڽاءي اكسس يڠ بركسن ،ڤد هاسيس C<NDNبوكن ديثكرميينايس،
اونتوق ڤڽرتأن دامل كراجأن اتو نڬارا ايت دان دامل ڤڠادالني حال احول عوام .
 .٢اين ترماسوق ،انتارا لين  ،حق ،سچارا اينديۏيدو دان دامل ڤرساتوان دڠن
اورڠ لين ،اونتوق مڠمواككن كڤد ابدن ٢كراجأن دان اڬينيس ٢دان اورڬانيسايس
يڠ براكءينت دڠن حال ا حول عوام كريتيكن دان چادڠن  ٢ا ونتوق منيڠكتكن
فوڠيس مريك دان اونتوق مناريق ڤرهاتني كڤد مان ٢اسڤيك كرجا مريك يڠ بوليه
مڠهالڠ اتو مڠهالڠ ڤرومويس ،ڤرليندوڠن دان كسدرن حق اسايس مأ نيس دان
كبيبسن اسايس .
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ڤراكرا  ٥
ابڬي متالمت ممڤرومويس دان مليندوڠي حق اسايس مأ نيس دان كبيبسن
اسايس ،مسوا اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچا را اينديۏيدو دان دامل ڤرساتوان دڠن
اورڠ لين ،د ڤريڠكت كبڠسأن دان انتارابڠسا :
(ا)

 اونتوق ممنويه اتو برهيڤون سچارا امان; 

(ب)  ا ونتوق ممبنتوق ،مڽراتي دان مڠمبيل هباڬني دامل ڤرتوبوهن  ٢بوكن
كراجأن ،ڤرساتوان اتو كومڤولن; 
(ت)

 اونتوق بركومونياكيس دڠن ڤرتوبوهن ٢بوكن كراجأن اتو انتارا كراجأن .
ڤراكرا  ٦

ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچارا اينديۏيدو دان بركوڠيس دڠن اورڠ لين :
(ا)  اونتوق مڠهتوي ،منچاري ،منداڤتكن ،مرنميا دان ممڬڠ معلومت
مڠناءي مسوا حق دان كبيبسن اسايس مأنيس ،ترماسوق يڠ ممڤوڽاءي اكسس كڤد
معلومت تنتڠ ابڬاميان حق  ٢دان كبيبسن يڠدبري كواس دامل سيس مت دوميستيك
ڤرونداڠن ،كحاكين اتو ڤينتدبريان; 
(ب)  سڤريت يڠدڤراونتوقكن دامل حق اسايس مأنيس دان لين ٢اينسرتومني
انتارابڠسا يڠ براكءينت ،بيبس اونتوق مڽياركن ،اتو مڽيباركن ڤنداڠن كڤد اورڠ
لين ،معلومت دان كعلموان اكتس مسوا حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس; 
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 .٢ستيڤ نڬري هندقهل مرنميا ڤايك اڤ ٢اوندڠ ڤينتدبريان دان لين ٢لڠكه ٢يڠ
ڤرلو اونتوق ممستيكن هبوا حق ٢دان كبيبسن يڠدس بوت د دامل ديالكريس اين
اداهل دجامني بركسن.
ڤراكرا  ٣
اوندڠ  ٢دوميستيك يڠ كونساسنت دڠن ڤياڬم بڠسا  ٢برساتو دان اوبليڬايس
انتا رابڠسا ل ين نڬا را دامل بيدڠ حق اسايس مأ نيس دان كبيبسن اسايس اداهل
راڠك كرجا ڤرونداڠن دمان حق اسايس مأ نيس دان كبيبسن اسايس ڤرلو
دلقسانكن دان دنعميت دان دمان مسوا اكتيۏييت يڠدس بوت دامل ديالكريس اين
اونتوق ڤرومويس  ،ڤرليندوڠن دان بركسن كسدرا ن حق  ٢دان كبيبسن يڠ ڤرلو
دجالنكن .
ڤراكرا  ٤
تياد اڤ ٢د دامل ديالكريس اين بوليه دتفسريكن س باڬي مروسقكن اتو برتنتاڠن
دڠن متالمت ٢دان ڤرينس يڤ ٢ڤياڬم ڤرتوبوهن بڠسا ٢برساتو اتو مڽكت اتو
مڽيڤڠ درڤد ا ڤرونتوكن ديالكريس اونيۏرسل حق اسايس مأ نيس ،ڤرجنجني
انتارابڠسا مڠناءي حق اسايس مأنيس دان سورت چارا انتارابڠسا يڠ لين دان
كوميمتن بركنأن دامل بيدڠ اين.



66

¤¥

22

مڽدري حق دان تڠڬوڠجواب اينديۏيدو ،كومڤولن دان ڤرساتوان اونتوق
مڠڬالقكن مڠحرميت دان مموڤوك ڤڠتاهوان تنتڠ حق ٢دان كبيبسن اسايس مأنيس
د ڤريڠكت كبڠسأن دان انتارابڠسا،

مڠاش هتركن :
ڤراكرا  ٠
ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچارا اينديۏيدو دان بركوڠيس دڠن اورڠ ل ين،
اونتوق مڠڬالقكن دان بروسها اونتوق ڤرليندوڠن دان كسدرن حق اسايس مأنيس
دان فوندامينتلفريدومس د ڤريڠكت كبڠسأن دان انتارابڠسا ڤريڠكت .
ڤراكرا  ٢
 . ٠ستيڤ نڬارا ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب اواتم دان كواجيڤن اونتوق مليندوڠي،
مڠڬالقكن دان ملقساانكن مسوا حق  ٢دان كبيبسن اسايس مأنيس ،انتارا ل ين،
دڠن مرنميا ڤايك اڤ  ٢لڠكه يڠ ڤرلو اونتوق موجودكن مسوا رشط ٢يڠ ڤرلو دامل
سوس يال ،ايكونويم ،ڤوليتيك دان لين ٢بيدڠ ،رست س باڬي جامينن اوندڠ٢
يڠد ڤرلوكن ا ونتوق ممستيكن هبوا مسوا اورڠ  ٢يڠد ابوه بيدڠ كواساڽ ،سچا را
اينديۏيدو دان بركوڠيس دڠن اورڠ لين ،داڤت منعميت مسوا حق ٢دان كبيبسن
دامل معلن .
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الكهرين اتو س تاتوس ل ين  ،دان مڠسهكن كڤنتيڠن ترتنتو اونتوق منچاڤي
كرجاسام انتارابڠسا اونتوق ممنويه كواجيڤن اين منوروت ڤياڬم ،
مڠاكوي ڤرانن ڤنتيڠ دامل كرجاسام انتا رابڠسا ،دان كرجا يڠ برهرڬ اينديۏيدو،
كومڤولن دان ڤرساتوان دامل مڽومبڠ كڤد ڤڠهاڤوسن يڠ بركسن اونتوق مسوا ڤلڠڬارن
حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اساس رعيت دان اينديۏيدو ،ترماسوق برهوبوڠ
دڠن مسسا ،ترڠ-تراڠن ملڠڬر سيستاميتيق سڤريت يڠ ترحاصيل درڤدا اڤرتيئد،
مسوا بنتوق ديثكرميينايس قوم ،كولونياليسمى ،دومينايس اس يڠ ڤكرجأن ،كڬانسان
اتو اچنمن كڤد كدولنت نڬارا ،ڤرڤادوان انس يونل اتو اينتڬرييت واليه دان دري
اكڠڬانن اونتوق مڠيعرتاف حق رعيت اونتوق مننتوكن نصيب س نديري دان حق
ستيڤ اورڠ اونتوق ملقساانكن كدولنت سڤنوهڽ اكتس كاكيأ ن دان سومرب
اصيل ،
مڽدري هوبوڠن انتا را اكمانن دان كسالمنت انتا رابڠسا دان منعميت حق اسايس
مأ نيس دان كبيبسن اسايس ،دان سدر هبوا كتيادأ ن اكمانن دان كسالمنت
انتارابڠسا تيدق السن كتيدقڤاتوهن،
مڠوالڠي هبوا مسوا حق دان كبيبسن اسايس مأ نيس جساڬت ،اڬهيكن ،ساليڠ
برڬنتوڠ دان ساليڠ براكءينت دان هاروس دڬالقكن دان دلقسانكن دڠن چارا يڠ
عاديل دان سقسام ،تنڤا منجيجسكن ڤلقسانأن ستيڤ حق ٢دان كبيبسن،
منكنكن هبوا تڠڬوڠجواب اواتم دان تڠڬوڠجواب اونتوق ممڤرومويس د ان
مليندوڠي حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس بربوهوڠ دڠن نڬري،
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ملڤرين ا 
ديالكريس حق دان تڠڬوڠجواب اينديۏيدو ،كومڤولن دان اورڬن ڤرساتوان
اونتوق ممڤرومويس دان مليندوڠي اونيۏرسل داعرتاف حق اسايس مأنيس دان
كبيبسن اسايس 
ڤرهيڤونن اڬوڠ،
منڬسكن كڤنتيڠن ڤملهيارأ ن متالمت دان ڤرينس يڤ  ٢ڤياڬم ڤرتوبوهن بڠسا٢
برساتو اونتوق ڤرومويس دان ڤرليندوڠن حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس
اونتوق مسوا اورڠ د مسوا نڬارا د دنيا ،
منڬسكن جوڬ كڤنتيڠن ڤراش هتاران جساڬت حق اسايس مأنيس دان ڤرجنجني
انتارابڠسا مڠناءي حق اسايس مأنيس س باڬي ايلين ٢اساس اوسها ٢انتارابڠسا
اونتوق مڠڬالقكن كهورمنت جساڬت ترهادڤ ،رست ڤامتوهن ،حق اسايس
مأنيس دان كبيبسن اسايس دان كڤنتيڠن لين ٢اينسرتومني حق اسايس مأنيس
يڠدترميا ڤايك ددامل بڠسا ٢برساتو سيس مت ،رست اورڠ ٢د ڤريڠكت رسانتاو،
مسبيل منڬسكن هبوا مسوا اڠڬوت مشا ركت انتا رابڠسا هندقهل ممنويه ،سچا را
برسام دان براس يڠن ،كواجيڤن دڠن ڤنوه مريك اونتوق مماجوكن دان مڠڬالقكن
حق اسايس مأ نيس دان كبيبسن اسايس ا ونتوق مسوا تنڤ س بارا ڠ اڤ جوا
ڤمبيذأن ،ترماسوق ڤربيذأن بردارسكن بڠسا ،وران كوليت ،جنتينا ،هباس ،اڬام ،
ڤوليتيك اتو لين ٢ڤنداڤت ،اصل ٢بڠسا كتورونن اتو سوس يال هرات بندا،
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~ منجالنكن اولسن ڤلقسانأ ن ڬا ريس ڤندوان اين ڤد جڠك ماس يڠ سسواي z

~ تروس منلييت ،س باڬامي ن يڠ سسواي ،چا را الڬي بكرجاسام دڠن  دان
لين ٢مياكنيسمى انتارابڠسا دان رسانتاو دامل مڽوكوڠ ڤمبال حق اسايس مأنيس z
~ مالڤوركن كڤد جمليس ،ماللوءي  دان     ،س باڬامي ن يڠ
سسواي ڤد ستيڤ اتهون ،ڤد كامجوان يڠدبوات كره ملقساانكن ڬاريس ڤندوان|
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~ ممبنتو دامل ڤنوبوهن راڠكني ڤمبال حق اسايس مأ نيس دڤريڠكت انتا رابڠسا،
ترماسوق ممودهكن مشوارت ڤمبال حق اسايس مأنيس ددامل دان دلوار كساتوان
ايروڤه z
~ بروسها اونتوق ممستيكن هبوا ڤمبال حق اسايس مأ نيس دنڬا را ٢كتيڬ بوليه
داڤت سومرب ،ترماسوق سومرب كواڠن ،دري لوار نڬارا دان مريك بوليه دبريتاهو
تنتڠ اداڽ سومرب٢دان چارا ٢ممينتا مريك z
~ ممستيكن هبوا ڤروڬرام ٢ڤنديديقن حق اسايس مأنيس مڠڬالقكن ،انتارا لين،
ديالكريس  مڠناءي ڤراتهنن حق اسايس مأنيس z
~مڽدايكن لڠكه ٢اونتوق منداڤتكن بنتوان سڬرا دان ڤرليندوڠن كڤد ڤمبال حق
اسايس مأنيس دامل هباي دنڬارا ٢كتيڬ ،سڤريت ،دمان سسواي ،مڠلواركن ۏيسا
كچمسن دان ممودهكن ڤرليندوڠن مسنتارا داهيل رشيكت .
ڤرانن جمليس ڤهيق كرجا 
 .٠٥سالرس دڠن   مندتڽ اكن س نتياس مڠاكيج ڤلقسانأن دان
سوسولن كڤد ڬاريس ڤندوان مڠناءي حق اسايس مأنيس ڤراتهنن دامل
كواوردينايس يڠ راڤت دان كرجاسام دڠن جمليس ڤهيق براكءينت كرجا لين .اين
ترماسوق{
~ مڠڬالقكن ڤرسڤادوان ايسو ڤمبال حق اسايس مأنيس كدامل دارس دان تيندقن
 براكءينت z
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سوكوڠن ڤركتيلك ا ونتوق ڤمبال حق اسايس مأ نيس ترماسوق ماللوءي دارس
ڤمباڠونن 
 .٠٤ڤروڬرام كساتوان ايروڤه دان نڬارا ٢اڠڬوات يڠربمتالمت اونتوق ممبنتو دامل
ڤمباڠونن ڤروسيس دان اينس تيتويس دميوكراتيق ،ڤرومويس دان ڤرليندوڠن حق
اسايس مأنيس دنڬارا ٢ممباڠون  -سڤريت اينسرتومني ايروڤه اونتوق دميوكرايس
دان حق اسايس مأنيس~اداهل دانتارا ڤلباڬي ڤركتيلك مڽوكوڠ اونتوق ممبنتو ڤمبال
حق اسايس مأ نيس .اين بوليه ترماسوق ،تتاڤي تيدق مسس تڽي ترحد كڤد،
ڤروڬرام ٢كرجاسام ڤمباڠونن نڬارا اڠڬوات .سوكوڠن ڤركتيلك بوليه ترماسوق يڠ
برايكوت{ 
~ مڽوكوڠ ڤمبال حق اسايس مأنيس ،رسات   يڠ مڠڬالقكن دان مليندوڠي
حق اسايس اكتيۏييت ڤمبال مأنيس ،ماللوءي اكتيۏييت ٢سڤريت ڤمبينأن كوڤايأن
دان كيڤني كسدرن عوام ،دان ممودهكن كرجاسام انتا را    ،ڤمبال حق
اسايس مأنيس دان اينس تيتويس حق اسايس مأنيس انس يونل z
~ مڠڬالقكن دان مڽوكوڠ ڤنوبوهن ،دان كرجا ،ابدن ٢كبڠسأن ابڬي ممڤرومويس
دان مليندوڠي حق اسايس مأ نيس ،يڠدتوبوهكن سالرس دڠن ڤرينس يڤ
ڤاريس ،ترماسوق اينس تيتويس حق اسايس مأنيس كبڠسأن ،ڤجابت اومبودسامن
دان سوروهنجاي حق اسايس مأنيس z
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ڤاكر بيبس دان كومڤولن كرجا) اداهل ڤنتيڠ كڤد اوسها ٢انتارابڠسا اونتوق مليندوڠي
ڤمبال حق اسايس مأنيس كران كبيبسن دان كسقسمأن مريك دان كوڤايأن مريك
اونتوق برتيندق دان برسوارا ڤد ڤلڠڬارن مڠناءي ڤمبال حق اسايس مأنيس
دسلوروه دنيا دان منجالنكن الوتن نڬارا .والوڤون ڤالڤور خاص ڤمبال حق
اسايس مأنيس ممڤوڽاءي ترتنتو ڤرانن دامل حال اين ،مندت لين ڤروس يدور
خاص جوڬ ريليۏن كڤد مأنيس ڤمبال حق اسايس |تيندقن كساتوان ايروڤه يڠ
مڽوكوڠ ڤروس يدور خاص اكن مرڠكويم{
~ مڠڬالقكن نڬري اونتوق مرنميا س باڬاي ساتو ڤراكرا ڤرينس يڤ ڤرمينتأن اونتوق
نڬارا دابوه ڤروس يدور خاص z
~ مڠڬالقكن ،ماللوءي مييس   ،ڤڠڬونأ ن مياكنيسمى برتامي  اوليه
مشا ركت متڤنت حق اسايس مأ نيس دان ڤمبال حق اسايس مأ نيس ،ترماسوق
تتاڤي تيدق ترحد كڤد ،ممودهكن ڤنوبوهن هوبوڠن دڠن دان ڤرتوكرن معلومت
انتارا ،مياكنيسمى تامي دان ڤمبال حق اسايس مأنيس z
~ جسق ڤروس يدور خاص مندت تيدق بوليه دجالنكن دامل كتيادأن ستيدق داڤت
منجالنكن مندت مريك دامل كتيادأن سومرب يڠ منچوكوڤي ،اهيل رشيكت  اكن
مڽوكوڠ ڤرا ونتوكن يڠ منچوكوڤي داان دري ابجيت معوم كڤد ڤجابت ڤرتوبوهن
بڠسا ٢تيڠڬي  ڤسوروهجاي حق اسايس مأنيس|
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~ بكرجا راڤت دڠن نڬارا ٢لين سڤريت يڠربفيكرين ،تراومتاڽ د  جمليس
حق اسايس مأنيس دان ڤرهيڤونن اڬوڠ z
~ منچادڠكن ،دمان سسواي ،اونتوق نڬارا اڤبيال مريك برادا دابوه اكجني
اونيۏرسل براكال جمليس حق اسايس مأنيس هبوا مريك ممباوا اوندڠ  ٢دان معلن
مريك كدامل سالرس دڠن ديالكريس  مڠناءي ڤراتهنن حق اسايس
مأنيس z
~ مڠڬالقكن ڤڠوكوهن مياكنيسمى رسانتاو يڠ سداي اد ابڬي مليندوڠي ڤمبال حق
اسايس مأنيس ،سڤريت س باڬي تيتيق فوكوس ڤد ڤمبال حق اسايس مأنيس دان
اينس تيتويس حق اسايس مأنيس انس يونل ڤجابت  ابڬي اينس تيتويس
دميوكراتيق دان حق اسايس مأنيس ،ڤسوروهجاي حق اسايس مأنيس جمليس
ايروڤه ،ڤالڤور خاص مڠناءي حق اسايس مأنيس ڤراتهنن سوروهنجاي افرياك
مڠناءي حق اسايس مأنيس دان رعيت دان حق اسايس مأنيس اونيت ڤمبال
خاص دامل سوروهنجاي اينرت  -امريياك مڠناءي حق اسايس مأنيس،
سوروهنجاي حق اسايس مأنيس انتارا كراجأن أس يان ،دان موجودكن مياكنيسمى
يڠ سسواي د اكوسن ٢دمان مريك تيدق وجود| 
سوكوڠن اونتوق ڤروس يدور خاص  جمليس حق اسايس مأنيس ،ترماسوق
ڤالڤور خاص ڤمبال حق اسايس مأنيس 
  .٠٣مڠاكوي هبوا ڤروس يدور خاص  جمليس حق اسايس مأنيس دان
اينديۏيدو دان كومڤولن يڠ ممباوا مريك لكوار :ڤالڤور خاص ،واكيل خاص ،
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متالمت يڠدكنيل س باڬي س باهاڬني درڤد دارس حق اسايس مأنيس دان اكن
منكنكن ڤنتيڠڽ اي ملكت كڤد ڤرليندوڠن ڤمبال حق اسايس مأنيس .تيندقن
ابڬي مڽوكوڠ متالمت اين اكن ترماسوق يڠ برايكوت{ 
~ نڬارا ٢كتيڬ دمان ڤريس يدن اتو واكيل ترتيڠڬي كساتوان بياسا اونتوق لوار
نڬري دان دارس كسالمنت اتو واكيل ڤريبادي    حق اسايس مأنيس اتو
 واكيل خاص دان دوات ٢اتو واكيل ٢نڬارا ٢اڠڬوات اتو سوروهنجاي ايروڤه
يڠ مالوت  ،مريك اكن ،دمان سسواي ،ترماسوق مشوارت دڠن ڤمبال حق
اسايس مأنيس دمان كيس ٢اينديۏيدو دان ايسو ٢يڠدبڠكيتكن اوليه كرجا ڤمبال
حق اسايس مأنيس داتڠين ،س باڬي س باهاڬني درڤد الوتن مريك z
~ كومڤونني حق اسايس مأنيس دايلوڬ ڤوليتيك انتارا  دان نڬارا كتيڬ دان
اورڬانيسايس رسانتاو ،اكن ،جك براكءينت ،ترماسوق اكدأن ڤمبال حق اسايس
مأ نيس  .اكن مڠڬاريسكن سوكوڠن كڤد ڤمبال حق اسايس مأ نيس دان
ڤكرجأن مريك ،دان منيڠكتكن كيس ٢اينديۏيدو يڠ ممبيبڠكن اڤبيال ڤرلو .
اكن برهايت ٢اونتوق مليبتكن ڤمبال حق اسايس مأنيس ،دابوه ڤرجنجني يڠ ڤاليڠ
سسواي ،دامل ڤڽديأ ن ،سوسولن دان ڤنيالين دايلوڬ ايت مڠيكوت ڬا ريس
ڤندوان  ڤد دايلوڬ حق اسايس مأنيس z
~ كتوا مييس دان كدوتأن  اكن مڠيڠتكن ڤهيق بركواس نڬارا ٢كتيڬ
درڤد تڠڬوڠجواب مريك اونتوق ملقساان كن لڠكه  ٢يڠربكسن ا ونتوق مليندوڠي
ڤمبال حق اسايس مأنيس يڠ منجادي اتو بوليه برادا دامل هباي z
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~ مڠلككن ،كنلن يڠ سسواي دڠن ڤمبال حق اسايس مأنيس ،ترماسوق مرنميا
مريك دامل مييس دان مالوت اكوسن مريك كرجا; ڤرتيبڠن بوليه دبريكن اونتوق
ملنتيقڤڬاواي ڤرهوبوڠن خصوص ،دمان ڤرلو أتس دارس ڤركوڠسني بنب ،ابڬي
مقصود اينz
~ مڽدايكن ،س باڬامين دان دمان سسواي ،ڤڠاعرتافن دلهيت ڤمبال حق اسايس
مأنيس دان كرجا مريك ،ماللوءي ڤڠڬونأن ٢يڠ سسواي ابڬي ميداي  -ترماسوق
اينرتنيت دان تيكنولوڬي معلومت دان كومونياكيس ابرو  -ڤوبليسييت ،الوتن ،اتو
مجڤوتن اونتوقمتالمت سڤريت مڽمڤايكن هديه مريك تهل دڤراولهيييz
~ دمان يڠ سسواي ،مالوت ڤمبال حق اسايس مأنيس دامل جاڬأن اتو دابوه
اتهنن رومه دان مڠحاضريي ڤربيچارأن مريك س باڬي ڤمرهايت 
مڠڬالقكن مڠحرميت ڤمبال حق اسايس مأنيس دامل هوبوڠن دڠن نڬارا ٢كتيڬ
دان دامل فوروم ڤلباڬاي هاال
 .٠٢متالمت  اداهل اونتوق ممڤڠارويه نڬارا ٢كتيڬ اونتوق منجالنكن
تڠڬوڠجواب مريك اونتوق مڠحرميت حق ڤمبال حق اسايس مأنيس دان اونتوق
مليندوڠي مريك درڤد رساڠن دان اچنمن درڤد يڠ بوكن ڤالكون نڬري .دامل
هوبوڠن دڠن نڬارا ٢كتيڬ  ،اكن ،اڤبيال دأڠڬڤ ڤرلو ،مڽااتكن كڤرلوان
ابڬي مسوا نڬارا اونتوق مماتويه دان مماتويه نورما ٢دان ڤياواين انتارابڠسا،
خصوصڽ ديالكريس |متالمت كسلوروهن اداهل اونتوق ممباوا ڤرسكيرتن
دمان ڤمبال حق اسايس مأنيس بوليه ڤرليندوڠن سچارا بيبس  .اكن ممبوات
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مڠناءي ڤمبال حق اسايس مأ نيس .مريك هاروس ڤد ماس يڠ سام سدر هبوا
دامل كيس ٢ترتنتو تيندقن  بوليه ممباوا كڤد اچنمن اتو رساڠن مڠناءي ڤمبال
حق اسايس مأنيس .مريك ايت هاروس ،دمان سسواي ،برونديڠ دڠن ڤمبال
حق اسايس مأ نيس برهوبوڠ دڠن تيندقن يڠ بوليه دڤرتيبڠكن .جك تيندقن
دأ مبيل ك تس ڤهيق   ،مييس  ڤرلو ممربي معلوم ابلس كڤد ڤمبال حق
اسايس مأ نيس دان  /اتو لكوارڬ مريك .لڠكه  ٢يڠ مييس  بوليه مڠمبيل
ترماسوق:
~ مڽدايكن سرتاتيڬي متڤنت ابڬي ڤلقسانأن ڬاريس ڤندوان اين ،دڠن ڤرهاتني
خصوص كڤد وانيتا ڤمبال حق اسايس مأنيس .مييس  اكن ايڠت هبوا ڬاريس
ڤندوان اين مليڤويت ڤمبال حق اسايس مأنيس يڠ مڠڬالقكن دان مليندوڠي حق
اسايس مأنيس ،سام اد س يۏيل ،بودااي ،ايكونويم ،ڤوليتيك اتو سوس يال .مييس
 هاروس مليبتكن ڤمبال حق اسايس مأ نيس دان اورڬانيسايس مريك دامل
ڤڠڬوبلن دان ڤمنتاون سرتاتيڬي متڤنتz
~ مڠنجوركن سكورڠ٢ڽ ساكيل س تاهون مشوارت ڤمبال حق اسايس مأنيس
دان ڤا را ديڤلومت ا ونتوق ممبينچڠكن توڤيق  ٢سڤريت ك دأ ن متڤنت حق اسايس
مأنيس ،دارس  دامل بيدڠ اين ،دان ڤرموهونن درڤد سرتاتيڬي متڤنت اونتوق
ملقساانكن ڬاريس ڤندوان  ڤد ڤمبال حق اسايس مأنيس z
~ مڽالرسكن راڤت دان بركوڠيس معلومت مڠناءي ڤمبال حق اسايس مأنيس،
ترماسوق مريك يڠ برادا دريس يكوz
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بريس يكو رسات -مرات اتو رسيوس JN .بوليه ممبوات كڤوتوسن اونتوق
منجالنكن تيند قن متڤنت سڬرا اونتوق مڽوكوڠ ڤمبال حق اسايس مأ نيس يڠ
بريس يكو رسات-مرات اتو رسيوس ،دان مالڤوركن مڠناءي تيندقن مريك اونتوق
  دان لين ٢ڤهيق يڠ كرجا يڠ براكءينت دڠن چادڠن مڠناءي سكوڤ
اونتوق سوسولن تيندقن ايروڤه JN .جوڬ ڤاتوت مالڤوركن مڠناءي
كربكسانن تيندقن  دامل الڤورن مريك .متهبن ڤوال ،مييس ڤرلو ممباير ڤرهاتني
خصوص ريس يكو ٢ترتنتو يڠدهادڤي اوليه وانيتا ڤمبال حق اسايس مأنيس .
 .٠٠الڤورن  JNدان معلومت براكءينت يڠ ل ين  ،سڤريت الڤورن دان
چادڠن درڤد واكيل خاص ڤالڤور خاص ڤمبال حق اسايس مأ نيس ،سل ين
 ڤالڤور خاص دان ابدن ڤرجنجني دان سوروهنجاي حق اسايس مأنيس
جمليس ايروڤه رسات اورڬانيسايس بوكن كراجأن ،اكن ممبولهيكن ڤهيق يڠ براكءينت
  دان ل ين  ٢كرجا ا ونتوق مڠنل ڤس يت اكدأ ن دمان تيندقن 
دڤڠڬيل ابڬي دان مموتوسكن تيندقن يڠ اكن دأمبيل اتو ،دمان سسواي ،ممبوات
چادڠن ابڬي اڤ ٢تيندقن اونتوق   /جمليس.
ڤرانن مييس  دامل مڽوكوڠ دان مليندوڠي ڤمبال حق اسايس مأنيس 
 .٠٠دامل ابڽق نڬا را  ٢كتيڬ ،مييس  ( كدوتأ ن اهيل رشيكت  دان
ڤرواكيلن  ) اداهل ڤڠهوبوڠ اواتم انتارا كساتوان دان نڬارا ٢اڠڬوات دان ڤمبال
حق اسايس مأ نيس د اكواسن متڤنت| اوليه ايت ،مريك ممڤوڽاءي ڤرانن ڤنتيڠ
اونتوق دماءينكن د دامل مڠعملكن دارس  مڠناءي ڤمبال حق اسايس مأنيس.
ا وليه ايت ،مييس  ڤرلو برا وسها اونتوق مڠعملكن دارس سچا را ڤروا كتيف
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ڤمنتاون ،ڤالڤورن دان ڤنيالين 
 .٢كتوا ڤرواكيلن   سوده اتس ڤرمينتأن اونتوق مڽدايكن الڤورن براكال
مڠناءي اكدأن حق اسايس مأنيس دنڬارامريك ڤنتولياهن .جمليس كرجا ڤريت حق
اسايس مأنيس C@JPI>DG JMFDIB<MOT JI PH<IDBCON
( ) ابرو ٢اين ملولوسكن ڬاريس ملربن فكتااونتوق ممودهكن توڬس
اين .سالرس دڠن ملربن فكتامييس ڤرلو مناڠين اكدأن ڤمبال حق اسايس مأنيس
دامل الڤورن مريك ،مڽااتكن خصوصڽ برالكوڽ س بارڠ اچنمن اتو رساڠن ترهادڤ
ڤمبال حق اسايس مأنيس .دامل كونتيك س  JNهاروس سدر هبوا راڠك
كرجااينس تيتويس بوليه ممڤوڽاءي كسن يڠ برس كڤد كوءڤاايءن ڤمبالحق اسايس
مأنيس اونتوق منجالنكن كرجا٢مريك دامل كسالمنت .ايسو ٢سڤريت ڤرونداڠن،
كحاكين ،ڤنتدبريان اتو لين ٢لڠكه ٢يڠ سسواي ،يڠدلقسانكن اوليه رشيكت
اونتوق مليندوڠي اورڠ ٢ترهادڤ اڤ ٢كڬانسان ،دفاكتو اتو دجور ڤمبيذأن
بوروق ،تكنن اتو اڤ ٢تيندقن لين سوينڠ٢ڽ عقيب ،اتو ڤنجالنن بليو حص اڤ٢
حق يڠدروجوق كڤد ڤراش هتاران مڠناءي حق اسايس مأنيس ڤمبال مسوا يڠ
براكءينت دامل حال اين 
 .١كتوا ٢ڤرواكيلن  دمينتا اونتوق براوروسن دڠن اكدأن ڤمبال حق اسايس
مأنيس ڤد مشوارت كومڤولن كرجا متڤنت ڤد حق اسايس مأنيس .دمان اي دڤڠڬيل
ابڬي JN ،ڤرلو ممبوات چادڠن كڤد   اونتوق مكوڠكينن تيندقن
  ،ترماسوق كوتوكن اچنمن دان رساڠن ترهادڤ ڤمبال حق اسايس مأ نيس،
رسات مڠلوا ركن كڽاتأ ن رمسي دان ڤڽاات عوام دمان ڤمبال حق اسايس مأ نيس يڠ
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تيندقن كراجأن  ،دان مروڤاكن چارا يڠ دچواب دان داويج اونتوق موجودكن اتهڤ
يڠ لبيه ابءيك ڤرليندوڠن حق اسايس مأنيس .ڤمبال حق اسايس مأنيس بوليه
ممبنتو كراجأن دامل ممڤرومويس دان مليندوڠي حق اسايس مأنيس .س باڬي
س هباڬني درڤد ڤروسيس ڤرونديڠن مريك بوليه مماءينكن ڤرانن ڤنتيڠ دامل ممبنتو
اونتوق مڠڬوبل اوندڠ ٢يڠ سسواي ،دان دامل ممبنتو اونتوق مرڠاك ڤلن دان
سرتاتيڬي حق اسايس مأنيس دڤريڠكت نڬارا .ڤرانن اين جوڬ ڤرلو داعرتاف
دان دسوكوڠ .
  .٦مڠاكوي هبوا اكتيۏييت ٢ڤراتهنن حق اسايس مأنيس ممڤوڽاءي لبيه درڤد
اتهون ٢منجادي لبيه داعرتاف .مريك تهل سامكني داتڠ اونتوق ممستيكن
ڤرليندوڠن يڠ لبيه اونتوق مڠسا ڤلڠڬرن .والوابڬامينڤون ،كامجوان اين تهل دچاڤي
ڤد هرڬ يڠ تيڠڬي :ڤمبال س نديري تهل سامكني منجادي سارسن رساڠن دان
حق ٢مريك دچابويل د ابڽق نڬارا  .ڤرچاي اي اداهل ڤنتيڠ اونتوق ممستيكن
كسالمنت دان مليندوڠي حق ٢ڤمبال حقاسايس مأنيس .دامل حال اين ،اي اداهل
ڤنتيڠ اونتوق مموهون ڤرسڤيكتيف ڬيندير اڤبيال برهادڤن ايسو ڤمبال حق اسايس
مأنيس| 
  .ڤندوان اوڤرايس 
 .٠هباڬني اوڤرايس ڬاريس ڤندوان اين برمتالمت اونتوق مڠنل ڤس يت چارا دان
قاعده اونتوق بركسن بروسها كره ڤرومويس دان ڤرليندوڠن ڤمبال حق اسايس
مأنيس ،دامل كونتيك س FJIO@FNلوار بياسا دان دارس كسالمنت.
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 .ڤڠنلن 
  .٤مڽوكوڠ ڤرينس يڤ ٢يڠرتكندوڠ دامل ديالكريس حق دان تڠڬوڠجواب
اينديۏيدو ،كومڤولن دان اورڬن ڤرساتوان اونتوق ممڤرومويس دان مليندوڠي 
اونيۏرسل داعرتاف حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس .والوڤون
تڠڬوڠجواب اواتم اونتوق ڤرومويس دان ڤرليندوڠن حق اسايس مأنيس ترلتق
ڤد نڬري  ،مڠاكوي هبوا اينديۏيدو ،كومڤولن دان اورڬن ٢مشاركت مسوا
مماءينكن هباڬني ڤنتيڠ دامل مرنوسكن ڤرجواڠن حق اسايس مأنيس .اكتيۏييت٢
ڤمبال حق اسايس مأنيس ترماسوق :
~ ڤلڠڬرن دوكومنتايسz
~ منچاري اوبت اونتوق مڠسا ڤنچبولن سڤريت ايت ماللوءي ڤرونتوكن اوندڠ،٢
ڤس يكولوڬي ڤروبنت اتو لين ٢سوكوڠنz،
~ ممرڠي بودااي سوينڠ٢ڽ يڠ برخدمت اونتوق جوبه ڤلڠڬرن سيستاميتيق دان
براولڠحق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس; دان
~ مڠاروسڤردانكن بودااي حق اسايس مأنيس دان معلومت مڠناءي ڤمبال حق
اسايس مأنيس دڤريڠكت كبڠسأن ،رسانتاو دان انتارابڠسا|
 .٥كرجا ٢ڤمبال حق اسايس مأنيس رسيڠ مليبتكن كريتيكن ترهادڤ دارس دان
تيندقن كراجأن .والو ابڬامينڤون ،كراجأن تيدق هاروس ملهيت اين س باڬي
نيڬاتيف .ڤرينس يڤ ممبرنكن رواڠ اونتوق كبيبسن ميندا دان ڤردبنت ڤرچوما دان

81

ª

7

ڤندكنت مريك مڠناءي ڤمبال حق اسايس مأنيس |والوڤون متالمت اواتم ڬاريس
ڤندوان اين اداهل ا ونتوق مناڠين كبيبڠن خصوص مڠناءي ڤمبال حق اسايس
مأ نيس ،مريك جوڬ اكن ممڤركوكوه دارس حق اسايس مأ نيس كساتوان ايروڤه
سچارامعوم| 
 .دفينييس 
 .٢تعريف ڤمبال حق اسايس مأنيس ،اونتوق متالمت ڬاريس ڤندوان اين،
مناريق اڤبيال ڤمبدهن ڤرڠڬن  1ڤڠيش هتارن  مڠناءي حق دان
تڠڬوڠجواب اينديۏيدو ،كومڤولن دان اورڬن ڤرساتوان اونتوق ممڤرومويس دان
مليندوڠي اونيۏرسل داعرتاف حق اسايس مأنيس دان كبيبسن فوندامينتل
"(لهيت ملڤرين ا) ،يڠ مڽااتكن هبوا "ستيڤ اورڠ ممڤوڽاءي حق ،سچارا اينديۏيدو
دان بركوڠيس دڠن اورڠ لين ،اونتوق مڠڬالقكن دان بروسها اونتوق ڤرليندوڠن
دان كسدرن حق اسايس مأنيس دان كبيبسن اسايس د ڤريڠكت كبڠسأن دان
انتارابڠسا".
 .٣ڤمبال حق اسايس مأنيس اداهل اينديۏيدو ،كومڤولن دان اورڬن ٢مشاركت يڠ
مڠڬالقكن دان مليندوڠي حق اسايس مأنيس اونيۏرسل داعرتاف دان كبيبسن
اسايس .ڤمبال حق اسايس مأ نيس منداڤتكن ڤرومويس دان ڤرليندوڠن حق٢
س يۏيل دان ڤوليتيك رسات ڤرومويس ،ڤرليندوڠن دان كسدرن حق ٢ايكونويم،
سوس يال دان بودااي .ڤمبال حق اسايس مأنيس جوڬ مڠڬالقكن دان مليندوڠي
حق  ، ٢اهيل  ، ٢كومڤولن  ٢سڤريت كومونييت اورڠ اصيل .د فينييس اين تيدق
ترماسوق اينديۏيدو ٢اتو كومڤولن يڠ مالكوكن اتو مڽيربكن كڬانسن.
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ممستيكن ڬاريس ڤندوان ڤرليندوڠن كساتوان ايروڤه 
مڠناءي ڤمبال حق اسايس مأنيس 
| توجوان 
ا .سوكوڠن اونتوق ڤمبال حق اسايس مأنيس سوده اونسور الما دتوبوهكن حق
دارس هوبوڠن لوار مأنيس كساتوان ايروڤه .متالمت ڬاريس ڤندوان اين اداهل
اونتوق ممربي چادڠن ڤركتيلك اونتوق منيڠكتكن تيندقن  برهوبوڠ دڠن
ايسو اين .ڬاريس ڤندوان اين بوليه دڬوانكن دامل هوبوڠن دڠن نڬارا  ٢كتيڬ
دمسوا ڤريڠكت رسات ڤلباڬي هاال فوروم حق اسايس مأنيس ،اونتوق مڽوكوڠ دان
مڠوكوهكن اوسها  ٢سد ڠ دجالنكن اوليه كساتوان اونتوق ممڤرومويس دان
مڠڬالقكن مڠحرميت حق اونتوق ممڤراتهنكن حق اسايس مأنيس .ڬاريس ڤندوان
ايت جوڬ مڽدايكن اونتوق مچڤور اتڠن اوليه كساتوان اونتوق ڤمبال حق اسايس
مأنيس ڤد ريس يكو دان منچادڠكن چارا ٢ڤركتيلك اونتوق مڽوكوڠ دان ممبنتو
ڤمبال حق اسا يس مأ نيس .ساتو ا يلين ڤنتيڠ دامل ڬاريس ڤندوان اين اداهل
سوكوڠن اونتوق ڤروس يدور خاص سوروهنجاي ابڬي   
 ،JHHDNNDJI JI PH<I DBCONترماسوق واكيل  K@>D<G
) ( @KM@N@IO<ODQ@ JI PH<I DBCON @A@I?@MN
خاص حق اسايس مأنيس ڤراتهنن دان مياكنيسمى رسانتا و يڠ سسواي اونتوق
مليندوڠي ڤمبال حق اسايس مأنيس .ڬاريس ڤندوان اين اكن ممبنتو مييس 
(كدوتأن دان كونسولت اهيل رشيكت  دان ديليڬيس كساتوان ايروڤه) دامل
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اڤكه كساتوان ايروڤه؟

كساتوان ايروڤه ( ) ترديري درڤد  ٢٢نڬارا يڠ بكرجا برسام اونتوق كمانن دان
مكعمورن .سالما لبيه  ٥٠اتهون اي تهل ممبنتو ممباوا كس تابيلن ،دميوكرايس دان
ڤمباڠونن اك يروڤه ،مسنتارا مڠلككن كڤلباڬا ين بوداي ،تولرينيس دان كبيبسن
اينديۏيدو .ڤد اتهون   ٢٠٠٢تهل دأ نوڬرهكن هديه نوبيل ك مانن ا ونتوق
مڽومبڠ كڤد كامجوان كمانن دان ڤرداماين ،دميوكرايس دان حق اسايس مأ نيس
دايروڤه  .دالكوكن ا ونتوق بركوڠيس ڤنچڤاين دان نيالي  ٢دڠن نڬارا٢
دسلوروه دنيا|
نڬا را اڠڬوات كساتوان ايروڤه :اوسرتاي ،بلجيوم ،بلڬاراي ،كرواتيا ،سايڤرس،
ريڤوبليق چيك ،ديامنرك ،اس تونيا ،فينلند ،ڤراچنيس ،جرمان ،ڬريس ،هڠڬاري،
أ يلند ،ا يطاليا ،التۏاي ،ليتوانيا ،لكس يبور ،،ملط ،،بلندا ،ڤولند ،برتڬال،
رومااني ،سلوۏاكيا ،سلوۏنيا ،سڤاڽول ،سويدين دان اونيتد كيڠدوم|
اونتوق معلومت لنجوت ،لهيت {
? COOK{@@<N|@PMJK<|@P?@G@B<ODJINC<DG<I
COOK{@@<N|@PMJK<|@PCPH<I¼MDBCONDI?@S¼@I|COH
ديليڬيس كساتوان ايروڤه كهتايالند
ابڠونن كني ڠوان اا ،تيڠكت ،٠١نومرب  ٠٤٠/٠جالن ويتايوء 
ابنكوك ،هتايالند  ٠٠٣٣٠
تيليفون  ٢٠٠٠/٢٦٠٠ ٢٣٠٥ )٠( ٦٦+
فك س  ١٠٠٣ ٢٢٥٥ )٠( ٦٦+
امييل{ ?@G@B<ODJI~OC<DG<I?x@@<N|@PMJK<|@P
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اين سوده ايدييس كدوا ڬاريس ڤندوان كساتوان ايروڤه ڤد ڤمبال حق اسايس
مأ نيس يڠ كيت تهل دتربيتكن دامل هباس هتاي ،ماليو توليسن جاوي دان هباس
ايڠڬريس .سالما براتهون  ٢اكيم تهل ممباڠونكن راڠكني لواس هوبوڠن دڠن
ڤمبال حق اسايس مأ نيس دسلوروه هتايالند دان دسلوروه تامي ترتنتو .اكيم
ممڤوڽاءي ڤرونديڠن تتڤ دڠن مريك دان اكيم بربڠڬ دڠن كرجاسام يڠ ساڠت
ابءيق يڠ تهل كيت چاڤاي ڤد ماس اللو .دوكومني اين اكن مڽوكوڠ كرجاسام انتارا
هتايالنددڠن ڤمبال حق اسايس مأنيس دان كساتوان ايروڤه ،سوڤاي كيت بوليه
تروس مماجوكن حق اسايس دان كبيبسن رعيت دماس دڤن|


س تاوراس لمي بري نيديس
واكيل خاص كساتو حق اسايس مأنيس
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اونتوق مڠمبيل معىن يڠ كوڠكريت دان ممبوات ڤربيذأ ن س برن دامل كهيدوڤن
سها رين رعيت ،كوميمتن يڠ جلس سڤريت دامل اريت اكت ڤرلو دڤادنكن دڠن
ڤربواتن ،دان  مڠڬوانكن ڤلباڬي الت ا ونتوق مڠڬالقكن راس حرمت كڤد
حق اسايس مأ نيس .اين ترماسوق دايلوڬ ڤوليتيك كراجأ ن دڠن كراجأ ن دان
كرجاسام دوا هاال .الت ل ين اايهل ڤمبيايأن يڠ اكيم سدايكن ماللوءي ڤروڬرام٢
ڤمباڠونن يڠ خصوص اونتوق كرجا  ٢حق اسايس مأ نيس مشا ركت س يۏيل.
داتيالند كرجا  ٢اين تهل ممربي تومڤوان كڤد تامي  ٢سڤريت ممبنتو مليندوڠي حق٢
اتنه ڤتاين كچيل دان مليندوڠي حق  ٢ا يتنيك مينورييت ،دامل مليندوڠي اورڠ
تنڤا كرعينت دان ممستيكن كبيبسن برسوارا|
ڤرليندوڠن ڤمبال حق اسايس مأ نيس اداهل ساتو الڬي كومڤونني ڤنتيڠ دامل دارس
حق اسايس مأنيس دان كرجا حق اسايس مأنيس كيت .اين اداهل اينديۏيدو ٢دان
اورڬانيسايس يڠ ممڤرومويس دان مليندوڠي حق اسايس مأ نيس اونيۏرسل
يڠداعرتاف دان كبيبسن اسايس ،ترماسوق عوام دان ڤوليتيك رسات حق٢
ايكونويم ،سوس يال دان بوداي .دامل ممڤراتهنكن حق  ٢ترس بوت ماللوءي
سوكوڠن امان دان ڤرڬرقن مريك اكدڠ  ٢منداڤيت ديري مريك ڤد ريس يكو.
كساتوان ايروڤه ممڤوڽاءي ڤرانن اونتوق دماءينكن ددامل مڽوكوڠ دان مليندوڠي
كرجا مريك دان ڬا ريس ڤندوان اين منجلسكن ابڬاميان .مريك مڽدايكن ڤندكنت
ڤركتيلك ا ونتوق ڤرتوكرن بركسن دان كرجاسام انتا را  مييس ديڤلوماتيق،
كراجأن ،ڤمبال حق اسايس مأنيس دان مشاركت س يۏيل|
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اكت ڤڠنرت 
مليندوڠي حق اسايس مأ نيس اداهل ڤنتيڠ كڤد اڤ يڠ كساتوان ايروڤه (  ) ،
دان اي اداهل ڤنتيڠ كڤد اڤ يڠ كساتوان ايروڤه مالكوكن
ڤرجنجني د كساتوان ايروڤه ،ڤرجنجني ايت يڠ مڽاتوكن نڬا را -نڬا را اڠڬوات ٢٢
اكيم ،اكت دامل ارتيلك كدوا :كساتوان اين دأساسكن كڤد نيالي ٢مرواه مأنيس،
كبيبسن ،دميوكرايس ،كسقسمأ ن ،كدولنت ا وندڠ  ٢دان مڠحرميت حق اسايس
مأ نيس ،ترماسوق حق  ٢اورڠ يڠ دڤوڽاءي اوليه مينورييت .مسوا  ٢٢نڬا را
اڠڬوات  ڤرلو مماتويه ڤرينس يڤ ٢اين ڤد ستيڤ ماس ،دان مسوا نڬارا ٢يڠ
برچيتا ٢اونتوق منجادي اهيل كساتوان ايروڤه مس يت مريك مرنميا ڤااكي س بلوم
مريك بوليه دترميا|
ڤرجنجني اساس اكيم اداهل سام جلس مڠناءي هوبوڠن انتارا كوميمتن كڤد حق
اسايس مأنيس دان دارس لوار   :تيندقن كساتوان دڤريڠكت انتا رابڠسا اكن
دڤندو اوليه ڤرينس يڤ  ٢يڠ تهل ممربيكن اينسڤرييس كڤد چيڤتأ ن س نديري،
ڤمباڠونن دان ڤمبرسن ،دان يڠ مان اي برتوجوان اونتوق مماجوكن دنيا يڠ لبيه
لواس :دميوكرايس ،كدولنت ا وندڠ  ، ٢كسجاڬنت دان دابڬي حق  ٢دان كبيبسن
اسايس مأنيس ،مڠحرميت مرواه مأنيس ،ڤرينس يڤ ٢كسقسمأن دان ڤرڤادوان،
دان مڠحرميت ڤرينس يڤ ٢ڤياڬم بڠسا ٢برساتو دان اوندڠ ٢انتارابڠسا .
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اكت ڤڠنرت
اڤكه كساتوان ايروڤه؟
ممستيكن ڤرليندوڠن  -ڬاريس ڤندوان كساتوان ايروڤه 
مڠناءي ڤمبال حق اسايس مأنيس




ملڤرين ا 
ديالكريس حق دان تڠڬوڠجواب اينديۏيدو،
كومڤولن دان اورڬن ڤرساتوان اونتوق ممڤرومويس
دان مليندوڠي اونيۏرسل داعرتاف حق اسايس مأنيس
دان كبيبسن اسايس
ملڤرين اا 
اينسرتومني انتارابڠسا يڠ براكءينت
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ڬاريس ڤندوان كساتوان ايروڤه 
مڠناءي ڤمبال حق اسايس مأنيس
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