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********** CHÍNH THỨC THÔNG BÁO ********** 
 
Thông báo được truyền đạt cho các bên và phải được hiểu bởi tất cả các bên, 

 

Gửi Đến Các Người Đáng Kính Troṇg: Nhà Lãnh Đạo Quốc Gia Và Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp Và 
Người Vận Động Cho Công Lý Tại Quốc Gia 

 

Kıńh Thưa, 

Thông báo: Chúng tôi xin thông báo cho công chúng và công dân các nước thành viên của Liên Hợp 
Quốc, rằng xuất xứ, nền tảng, nền móng và lịch sử của Tổ chức Nội bộ và Thế giới Bên ngoài là Tổ chức 
Quốc gia Cao hơn Tổ chức Cao cấp - Quốc gia Cao Hơn Tổ chức Cao cấp, UN SWISSINDO và Chủ 
tịch, các Nhà lãnh đạo và các Thành viên của UN Swissindo và tất cả các Thành viên tham gia vào việc 
tiến hành các vấn liên quan, sẽ được hưởng và có nghĩa vụ đối với viêc̣ được Bảo vệ Tổng quát trong 
nước và trên toàn Quốc tế, nếu trong trường hợp đó để được hướng dẫn đúng khía cạnh quản lý của 
vấn đề liên quan, mà trong trường hợp này dựa trên Hiệp Ước Quốc tế và Các vấn đề Quốc phòng của 
Các quốc gia. 

 

Xem xét: Bằng cách hiểu rõ điều khoản nếu một cá nhân / cá thể / tập đoàn / bên / tập đoàn / tổ chức / 
cơ quan quốc tế / tổ chức thế giới có mục đích và Mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh liên quan đến khía 
cạnh nhân đạo và lợi ích tốt cho các quốc gia giữa các quốc gia và Các nước trên thế giới, liên quan 
đến Ranh giới / biên giới của quốc gia với các nước khác và các khu vực khác trên thế giới, vượt quá 



một hoặc hai quốc gia cụ thể, do đó con người / cá nhân / nhóm / bên / công ty / tổ chức / cơ quan quốc 
tế / tổ chức thế giới trong trường hợp liên quan đến vấn đề không đó thể bị coi là, bị cáo buộc, đánh giá, 
bị cáo buộc, xác định, quyết định theo luật pháp của một quốc gia cụ thể hoặc chỉ là Luật của một lãnh 
thổ cụ thể, là do các vấn đề liên quan có liên quan đến nhân đạo khía cạnh và lợi ích của khán giả công 
cộng, cũng tham gia thay mặt cho các bên khác liên quan đến các quốc gia, các quốc gia và các khu 
vực khác của thế giới, w có các chính sách, quy định, các điều khoản, các hạn chế và luật khác với các 
quy định của các quốc gia và khu vực, ngoài nơi cư trú của quốc gia, quốc gia và khu vực mà nơi cư trú 
của người / cá nhân / nhóm / Các tổ chức / Tổng công ty / Tổ chức quốc tế / Tổ chức Thế giới bất cứ 
nơi nào họ có thể được đặt căn cứ trên cơ sở những khác biệt không thể bị đối xử đơn phương và tùy 
tiện / bất công theo Luật của Quốc gia hoặc Luật của một khu vực cụ thể - và do đó nếu có một điều đã 
xảy ra và thực sự đã trải qua nó, thì hành động đó có thể được coi là một hành vi vi phạm và phỉ báng 
các tiêu chuẩn nhân đạo cũng như làm tổn thương đến sự thống nhất và thống nhất thế giới, cũng có 
thể gây thương tích cho cảm xúc, giá trị bản thân, nhân phẩm và niềm tự hào , trên cơ sở các nguyên 
tắc nhân đạo / nhân quyền, công khai hoặc cá nhân chống lại cá nhân, nhóm và bên như dự định - nếu 
như sau đó khi trải qua ctions của bất kỳ bên nào, bao gồm những hành động liên quan đó, thì nó được 
hình thành như là một hình thức vi phạm trong Luật quốc tế, Luật của Quốc gia và một khu vực cụ thể 
và cũng có thể coi là làm tổn thương các giá trị của Unity và Liên Hiệp Quốc theo các Điều ước quốc tế 
và Các Sự kiện Quốc phòng của Các quốc gia trên thế giới. 

 

Đánh giá: Liên Hiệp Quốc, Thành viên Cơ quan, các Thành viên Quốc gia, Công dân của các nước 
thành viên Liên hợp quốc, và Chủ tịch, Lãnh đạo và các Thành viên, Thành viên của Các Thành viên tổ 
chức các vấn đề liên quan đến Nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc do đó có quyền bảo vệ ngoại giao và bảo 
đảm ngoại giao theo luật pháp của bất kỳ quốc gia nào hoặc luật của bất kỳ khu vực nào có liên quan 
đến các quốc gia và khu vực khác có các chính sách, quy tắc, điều khoản, các hạn chế và luật khác với 
các quốc gia và khu vực khác, các vấn đề khác liên quan đến các khía cạnh nhân đạo liên quan đến lợi 
ích của các quốc gia giữa các quốc gia và các quốc gia trên thế giới và chủ thể liên quan đến sự khác 
biệt giữa các ranh giới quốc gia và giữa các quốc gia với các khu vực quốc tế khác, do đó có quyền Bảo 
vệ Bảo lãnh của các bên liên quan và liên quan đến các Hiệp định quốc tế và Hiệp Ước trên thế giới. 
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