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A آزادی خیال کے "پرائز نیٹ ورک کے اساسی اعالمیہ کا لحاظ کرتے ہوئے جس نے بتایا کہ  سخاروفکے  2008۔

پرائز جیتنے والوں کے خصوصی کردار کو تسلیم کرتے ہوئے، ہم، زیر دستخطی، نے  سخاروفسے سفیروں کی حیثیت 

پرائز جیتنے والوں کے ذریعے اور یوروپی پارلیمنٹ کی سرپرستی میں عمومی اقدامات کے  سخاروفمشترکہ طور پر 

 ؛"تیزگام کرنے سے اتفاق کیا ہے تعاون میں مشترکہ کوششوں کو ےکذریعہ دنیا بھر میں حقوق انسانی کے علمبرداروں 

 

B کی حقوق انسانی اور جمہوریت کے تعلق سے کونسل  2012جون  25۔ جس میں یوروپی یونین کی ممبر ریاستوں نے

جود پارٹنرز وکے نتائج پر حقوق انسانی اور جمہوریت کے شعبے میں کثیر جہتی فورموں اور بین االقوامی تنظیموں میں م

ے لیے خود کو پابند عہد کیا؛ جس میں یوروپی یونین کی کونسل نے یوروپی یونین کی حقوق انسانی کے ساتھ کام کرنے ک

کی ( EUSR)کی اثرانگیزی اور مرئیت کو افزوں کرنے کے لیے حقوق انسانی پر یوروپی یونین کے خصوصی نمائندے 

تعاون سے اور سول سوسائٹیز کے ساتھ  اہمیت پر زور دیا اور خود کو یوروپی پارلیمنٹ اور یوروپی کمیشن کے قریبی

 حقیقی شراکت کے جذبے سے کام کرنے کا پابند عہد کیا؛
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C کی  2012دسمبر  13۔ جس میں یوروپی پارلیمنٹ نے یوروپی یونین کی حقوق انسانی کی حکمت عملی کے جائزے پر

ائز نیٹ ورک کی صالحیت کے بہتر پر سخاروفکے  EPاپنی قرار داد میں یوروپی یونین کے دوسرے اداروں کے ذریعہ 

استعمال کی ضرورت پر زور دیا، یہ تجویز پیش کی کہ جس ملک میں حقوق انسانی کی صورتحال فکر انگیز ہے اس 

کے وفود میں ایسے ممبران شامل ہوں جنہیں خاص طورپر حقوق انسانی کے مسائل اٹھانے کا کام  EPملک میں جا رہے 

ائے کا اظہار کیا کہ پارلیمنٹ کے ہرایک قائمہ وفد اور ہر ایک متعلقہ کمیٹی میں ایک ممبر تفویض کیا گیا ہو، اور اس ر

ایسا ہو جسے خصوصی طور پر اس عالقے، ملک یا متعلقہ اصل عالقے کے تعلق سے حقوق انسانی کے پورٹفولیو کی 

ر پارلیمنٹ کی ذیلی کمیٹی کو باقاعدگی سے د کو چاہیے کہ حقوق انسانی پافرانگرانی کا کام تفویض کیا گیا ہو، اور نامزد 

 ؛یںکررپورٹ پیش 

 

 

 اور امدادی کارروائی اتمہمانتباہات، 
 

پرائز نیٹ ورک حقوق انسانی کے ان مسائل کو شناخت کرنے کی پوری کوشش کرے گا جن پر الریئٹس ساتھ  سخاروف۔ 1

میں سول سوسائٹیز کے ساتھ کام کر سکیں، نیز  مل کر اور یوروپی یونین اور دنیا بھر میں حقوق انسانی کی حمایت

الریئٹس کی سیاسی صورتحال پر خصوصی توجہ دی جائے؛ اس نیٹ ورک کے ممبران انفرادی طور پر یا  سخاروف

اجتماعی طور پر حقوق انسانی کی خالف ورزیوں کے عالمگیر انتباہی نظام کے بطور کام کریں اور مشترکہ و انفرادی 

اقی حقوق انسانی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس میں حقوق انسانی کے پروگراموں میں عمل کے ذریعے آف

اعالمیوں کا آغاز اور ان کے ممالک اور میدان عمل میں ان کے لب لباب کی تشہیر بھی شامل  شرکت، اپیلوں، بیانات اور

 ہے؛

 
اور اپنی صورتحال کی  مقصدمتی لحاظ سے اپنے کے ممبران مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر، عال ک۔ اس نیٹ ور2

جانب بین االقوامی توجہ مبذول کرانے کے لیے حقوق انسانی کے علمبرداروں کو اپنا سکتے ہیں اور اس کام کی انجام دہی 

میں جبر، ظالمانہ حراست، اذیت، علی الفور پھانسی یا سزائے موت سے انہیں بچانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں؛ 

کی سمت بین االقوامی توجہ مبذول کراتے  حالت زار یکپرائز نیٹ ورک مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر، ان  اروفسخ

ہوئے، حقوق انسانی کی اپنی سرگرمیوں کے سبب جیلوں میں بند یا عدالتی مقدمات کا سامنا کر رہے الریئٹس اور حقوق 

ہاں بھی ممکن ہو، ظالمانہ سزائے موت اور سزائے قید سے بچانے انسانی کے دیگر علمبرداروں کا تعاون کرنے اور، ج

 میں ان کی مدد کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کا خود سے وعدہ کرتا ہے؛

 

نیٹ ورک سزا سے معافی کی مذمت کرتا ہے اور افراد اور گروپوں کو یرغمال بنانے کے لیے ہراسانی اور  سخاروف۔ 3

دوسری شکلوں سے آزادی کا دفاع کرنے کے لیے خود کو پابند عہد بناتا ہے؛ ریاست کی زیر کفالت سرگرمی کی 

پرائز نیٹ ورک سزا سے معافی کے ان میکانزم کے خالف کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے جو مردم کشی اور دیگر  سخاروف

کا تحفظ کرتے ہیں جس حرکتیں انجام دیتے ہوئے ریاستی ڈھانچے میں رہ کر کام کرنے والی ریاستی تنظیموں اور افراد 

سے دیگر خالف ورزیوں کے ساتھ ساتھ انسانیت، اذیت، زد و کوب اور ظالمانہ حراست کے خالف حقوق انسانی کے تعلق 

سے اقوام متحدہ کے معاہدوں اور قوانین کی بھی خالف ورزی ہوتی ہے؛ یہ نیٹ ورک بین االقوامی اداروں کو جنگ کے 

 ریوں میں پیش آمدہ سزا سے معافی کا ایک رجسٹر تیار کرنے کی گزارش کرتا ہے۔بعد والے عرصے میں متعدد عملدا

 

پرائز ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز  سخاروفپرائز نیٹ ورک سول سوسائٹی کی تنظیموں کے باہمی تعاون سے  سخاروف۔ 4

دیگر علمبرداروں اور  پرائز الریئٹس اور حقوق انسانی کے سخاروفشیلٹر نامی پیشقدمی کی تشکیل پر غور کرے گا جو 

مبتال ان کے خاندان کے افراد کو عارضی پناہ فراہم کرے گا؛ اس نیٹ ورک کے ممبران  میںان کے ہی ملک میں خطرے 

حقوق انسانی کے حقیقی عملبرداروں کی جد و جہد کے دوران انہیں پناہ اور عارضی راحت کی اصل ضرورت کی سفارش 

اتے ہیں؛ اس نیٹ ورک کے ممبران پناہ کے لیے ویزا کے طلبگار حقوق انسانی کے کرنے کے لیے خود کو پابند عہد بن

 علمبرداروں کے لیے ایک تعاون نامہ پر دستخط کر سکتے ہیں؛
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 یوروپی یونین کے اداروں میں باہمی تعاون اور اچھے طرز عمل
 

، ذیلی کمیٹی برائے (AFET)ور خارجہ پرائز الریئٹس یوروپی پارلیمنٹ کو، خاص طورپر کمیٹی برائے ام سخاروف۔ 5

کو اپنے متعلقہ ممالک اور میدان  مرکزی نکات، اور یوروپی یونین کے وفود میں حقوق انسانی کے (DROI)حقوق انسانی 

عمل میں حقوق انسانی کے مسائل کے تعلق سے ہونے والی اہم پیشرفت سے باخبر رکھنے اور بروقت متنبہ کرنے کا خود 

ہیں؛ الریئٹس یوروپی یونین اور اپنے ملک کی سول سوسائٹی کے بیچ رابطے کی سہولت بہم پہنچانے کا  سے وعدہ کرتے

کے لیے سول سوسائٹی کی بین  ظتحفوعدہ کرتے ہیں؛ الریئٹس اور ان کے ممالک کی سول سوسائٹی کے عملی تعاون اور 

 االقوامی تنظیموں پر بھی انحصار کیا جا سکتا ہے؛

 

ئز نیٹ ورک جمہوریت سازی اور حقوق انسانی کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے حقوق انسانی کے اہم پرا سخاروف۔ 6

 مسائل پر یوروپی یونین کے الیکٹورل آبزرویشن مشنز کو رائے پیش کرنے کا خود سے وعدہ کرتا ہے؛

 

کرتے ہیں کہ جب پارلیمانی وفود تیسرے ممالک کا سفر کریں گے اور الریئٹس پرائز الریئٹس خود سے وعدہ  سخاروف۔ 7

یوروپی پارلیمنٹ کا دورہ کریں گے تب وہ حقوق انسانی کے تعلق سے عمومی طور پر باعث تشویش مسائل پر ملیں گے 

 اور ان پر گفت و شنید کریں گے؛

 

نل ایکشن سروس اور ممبر ریاست کے نمائندوں کے پرائز نیٹ ورک یوروپی یونین سے یوروپین ایکسٹر سخاروف۔ 8

پرائز الریئٹس اور حقوق انسانی کے علمبرداروں کے تحفظ کے لیے  سخاروفتوسط سے خاص طور پر خطرے میں مبتال 

 اپنے ممبروں کے لیے ایک ٹھوس سفارتی پیمان عہد کی گزارش کرتا ہے؛ 

 
ف ورزیوں کے معامالت کا سامنا ہونے پر یوروپی یونین سے پرائز نیٹ ورک حقوق انسانی کی مستقل خال سخاروف. 9

آواز اٹھانے کی گزارش کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ اس کا پیغام بدسلوکی کرنے والی حکومتوں اور ان کی عوام 

 ؛دےدونوں کو سنائی 

 

ق انسانی پر عوامی مباحثے اور پرائز نیٹ ورک یوروپی یونین کے وزرائے خارجہ اور حکومتوں سے حقو سخاروف۔ 10

پرائز نیٹ ورک کے ممبروں کی شرکت ہو؛ کمیٹی  سخاروفپروگراموں کا اہتمام کرنے کی گزارش کرتا ہے جس میں 

پرائز نیٹ ورک کے کام کے بارے  سخاروف( DROI)ذیلی کمیٹی برائے حقوق انسانی اور ( AFET)برائے امور خارجہ 

 وں میں پارٹنر کمیٹیوں کے بیچ بیداری الئے گی؛ٹیمنمیں یوروپی یونین کی ملکی پارل

 

پرائز نیٹ ورک یوروپی یونین کی ممبر ریاستوں کی ملکی پارلیمانوں سے گزارش کرتا ہے کہ وہ بین  سخاروف۔ 11

 پارلیمانی رابطوں اور بین پارلیمانی فورم میں ہی دو جانبی اور کثیر جانبی سطحوں پر اپنے اثر و رسوخ کی طاقت کا

کے  عظمتاستعمال کریں، تاکہ ان کے ہم منصبوں سے ان کے متعلقہ ممالک میں حقوق انسانی کا دفاع کرنے اور انسانی 

 میں شمولیت اختیار کرنے اور اس کا پابند عہد ہونے کی التجا کی جائے؛ مقصدان کے 

 

روں پر مشتمل ایک ایڈہاک کمیٹی پرائز الریئٹس اور یوروپی پارلیمنٹ کے ممب سخاروفپرائز نیٹ ورک  سخاروف۔ 12

کی تشکیل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو یوروپی یونین کے اداروں کے ساتھ مشترکہ طور پر ان ممالک کے 

دوروں کا اہتمام کرے جہاں حقوق انسانی کی صورتحال پرخطر ہے تاکہ زیر بحث ملک یا عالقے میں متاثرین، حقوق 

ور سول سوسائٹی گروپس کے ساتھ میٹنگ کے ذریعے، زمینی سطح پر حقوق انسانی ا NGOsانسانی کے علمبرداروں، 

 اور تمدنی آزادی کی خالف ورزیوں کی چھان بین کی جائے؛

 

 

 حقوق انسانی کے معیارات کی تعلیم اور عالمی آگہی

 

القائی یا مقامی فورم میں، پرائز نیٹ ورک کے ممبران، مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر، بین االقوامی، ع سخاروف۔ 13

ذرائع ابالغ میں اور تعلیمی، ثقافتی و دیگر متعلقہ فورم میں حقوق انسانی کی خالف ورزیوں کے خالف عوامی لحاظ سے 

آواز اٹھا کر، حقوق انسانی کی بین االقوامی تنظیموں اور سول سوسائٹی گروپوں کے تعاون سے، حقوق انسانی کی بین 

 تئیں اپنے تعاون کا وعدہ کرتے ہیں؛کے  اتمہماالقوامی 



4 

 

 

پرائز اسکالرشپ فراہم کرنے کا خود سے وعدہ  سخاروفپرائز نیٹ ورک حقوق انسانی کے شعبے میں  سخاروف۔ 14

کرتا ہے تاکہ ان کے اپنے ملک میں حقوق انسانی کے بین االقوامی معیارات کی آگہی اور ملکی قانون میں ان کے انضمام 

کو آگے بڑھانے کے اہل امیدواروں کی  مقصدئے؛ نیٹ ورک کے ممبران دنیا بھر میں حقوق انسانی کے کو بڑھاوا دیا جا

سفارش کرنے کی پوری کوشش کریں گے؛ ممبران اسکالرشپ پروگرام کے ضمن میں اپنی مہارت اور تجربے کا تعاون 

پیش کرنے پر غور کرے  ٹرینی شپیے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں؛ یوروپی پارلیمنٹ حقوق انسانی کے علمبرداروں کے ل

 گی تاکہ حقوق انسانی کے مسائل اور معیارات پر ان کے علم کو افزوں کیا جائے؛

 

پرائز نیٹ ورک کے ممبران، مشترکہ طورپر اور انفرادی طور پر، بچوں کے خالف تشدد کو ختم کرنے  سخاروف۔ 15

اس طرح کہ آن الئن  ،کا تعاون کرنے کا خود سے وعدہ کرتے ہیںاور بچوں کی تعلیم کو فروغ دینے کی بین االقوامی مہم 

اور پروگراموں میں اپنی شرکت کے ذریعہ حقوق اطفال پر عالمی اور عالقائی سطح پر بیداری بڑھانے کے لیے  اتمہم

یں زندگی اپنی آواز اٹھائیں گے، بیانات جاری کریں گے اور اس سرزمین کا دورہ کریں گے جہاں پر بچے مشکل حاالت م

 گزار رہے ہیں؛ 

 

 

 اپیلیں

 

تودہ ، جن کی مذمت سیاسی قیدیوں ونسرین س سپرائز الریئٹ سخاروفپرائز نیٹ ورک ایرانی حکام سے  سخاروف۔ 16

اپنی  سے متعلقکے لیے ان کی قانونی مدافعت کے سبب کی گئی، اورجعفر پناہی ، جنہوں نے اظہار رائے اور وابستگی 

اور یہ گزارش کرتا ہے کہ سبھی الزامات سے ان کا نام خارج  کی مکمل معافی کا مطالبہ کرتا ہے یا،آزادی کا استعمال ک

 کیا جائے اور ان کے سفر پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں؛ 
 

پرائز الریئٹ ہو جیا پر عائد کردہ کثیر  سخاروفپرائز نیٹ ورک چینی حکام سے گزارش کرتا ہے کہ  سخاروف. 17
ان کی آزادی، اور بیرون ملک سفر کرنے  سے متعلقحدیدات روک دی جائیں اور انہیں اظہار رائے اور وابستگی الوقوع ت

 سخاروفکی آزادی کی اجازت دی جائے، اور ظالمانہ نظر بندی روکی جائے اور زد و کوب سے ان کا تحفظ کیا جائے؛ 
کے علمبرداروں اور اختالف رائے رکھنے والوں کو پرائز نیٹ ورک چینی حکام سے گزارش کرتا ہے کہ حقوق انسانی 

آزادانہ طور پر، انتقام کے خوف کے بغیر اپنی ذات کا اظہار کرنے کی اجازت دی جائے، اور گزارش کرتا ہے کہ جیل 
 میں بند حقوق انسانی کے سبھی علمبرداروں کو آزاد کیا جائے؛

 
ئز الریئٹ رزان زیتونہ کے بارے میں، جو ابھی بھی دمشق پرا سخاروفپرائز نیٹ ورک شامی عوام اور  سخاروف. 18

میں ہیں، اور ایک صدماتی اور طویل جنگ کی معرفت زندگی گزار رہی ہیں، اپنی سخت تشویش اور ان کے ساتھ اپنی 
یکجہتی کا اظہار کرتا ہے؛ شامی حکام سے گزارش کرتا ہے کہ شہریوں کے خالف فوجی کارروائی بند کر دیں اور 

کا احترام کریں اور بین االقوامی برادری سے التجا کرتا ہے کہ شام کے اندر بھی اور شام سے باہر  عظمتنی حقوق و انسا
 بھی شامیوں کو انسانیت پسندانہ اور طبی اعانت فراہم کرے؛

 
جو  پرائز الریئٹس کے خالف ان سبھی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے سخاروفپرائز نیٹ ورک دوسرے  سخاروف. 19

حقوق انسانی، خیاالت کی آزادی، اظہار اور تمدنی حقوق کی آزادی، خاص طور پر گرفتاریوں، زد و کوب اور وابستگی 
آزادی پر پابندیوں کی خالف ورزی کے بطور اہل قرار دی جا سکتی ہیں؛ یہ نیٹ ورک کیوبا میں اور دنیا بھر  سے متعلق

 سخاروفقیدیوں کی رہائی کی گزارش کرتا ہے، جس میں ریات کے حامل مذہبی نظمیں کہیں پر بھی سیاسی قیدیوں اور 
اوسوالڈو پایا کی موت کی  2002پرائز الریئٹ  سخاروفپرائز الریئٹ داما ڈی بالنکو سونیا گیرو بھی شامل ہیں، اور 

 تفتیش کرنے کی گزارش کرتا ہے؛
 

ا حل تالش کرنے کے لیے ترکی حکومت اور جیل میں رد تنازعہ کا دیر پپرائز نیٹ ورک دہائیوں پرانے ک   سخاروف. 20
 کے بیچ جاری امن مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے؛الن جاورہنما عبد ہللا ک رد قید کردہ 

 
کے تعاون کے لیے اپنے مستحکم پیمان عہد کو مزید  عظمتپرائز نیٹ ورک آفاقی حقوق انسانی اور انسانی  سخاروف۔ 21

مبروں کے بیچ مستحکم روابط استوار کرنے کی خاطر پارلیمنٹ کی مقننہ کی میعاد کے افزوں کرنے کے لیے اپنے م
 دوران کم از کم ایک بار ملنے کا خود سے وعدہ کرتا ہے۔

 


