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ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରର ନବମ ମାନବକି ଅଧିକାର ଆର ାଚନା (12 ଏପି୍ର  2021) 

ଏପି୍ର  12, 2021 

1. ଜୁ ାଇ 2020 ରର 15ତମ ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀରର ନଆିଯାଇଥିବା ନଷି୍ପତ୍ତ ିଅନୁଯାୟୀ 12 ଏପି୍ର  2021ରର 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀଠାରର ନବମ ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମାନବକି ଅଧିକାର ଆର ାଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ାଇଯାଇଛ।ି 

2. ବଶି୍ୱର ଦୁଇଟ ିବୃ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମାନବକି ଅଧିକାର ପ୍ରତ ିନଜିର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ରଦା ରାଇଛନ୍ତ।ି 
ଏ  ିପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ରସମାରନ ସମସ୍ତ ମାନବକି ଅଧିକାରର ସାବବରଭୌମକିତା, ଅବଭିାଜୟତା, ପାରସ୍ପରକି ନଭିବରଶୀଳତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରକି 
ସମ୍ପକବ ଉପରର ଗୁରୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିର । 

3. ଏ  ିଆର ାଚନା ସମୟରର ଅଂଶଗ୍ର ଣକାରୀମାରନ ସାମାଜକି, ଅର୍ବରନୈତକି ଏବଂ ସାଂସ୍କତୃକି ରକ୍ଷତ୍ରରର ମାନବକି ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ 

କରବିା ଉପରର ମତ ବନିମିୟ କରଥିିର । ରସମାରନ ନାଗରକି ତର୍ା ରାଜରନୈତକି ଅଧିକାର, ଧାମିକ କମିବା ବଶି୍ୱାସଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ମ ଳିା 
ସଶକି୍ତକରଣ, ଶଶୁି ଅଧିକାର, ସଂଖୟା ଘ ୁସମୁଦାୟ ତର୍ା ଅସୁରକି୍ଷତ ରଗାଷ୍ଠୀର ଅଧିକାର ଉପରର ଆର ାଚନା କରଥିିର । ଆନ୍ତଜବାତୀୟ 
ସ୍ତରରର ମାନୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମାନବକି ଅଧିକାର ଆଇନ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କର ିମାନବକି ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଦୁଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରର 
ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆ ୁର ିରଜାରଦାର କରବିା ଆବଶୟକ ରବା ି ଉଭୟ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ମାନବକି ଅଧିକାର 
ତର୍ା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନବକି ଅଧିକାର ସଂଗଠନ, ନାଗରକି ସମାଜର ସଦସୟ ତର୍ା ସାମବାଦକିକ ଭ ଭୂମିକାକୁ ରପ୍ରାତ୍ସା ତି କରବିା ପାଇଁ ମାନବକି 

ଅଧିକାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ କରବିା ଜରୁରୀ ରବା ି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରଥିିର । ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ସମସ୍ତ ମାମ ାରର ଏବଂ 
ରକୌଣସ ିରଭଦଭାବ ବନିା ମୃତୁୟଦଣ୍ଡକୁ ବରିରାଧ କରଛି।ି 

4. ଅନ୍ତଜବାତୀୟ ମଞ୍ଚ ବରିଶଷ କର ିମିଳତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ଏବଂ ଜାତସିଂଘ ମାନବକି ଅଧିକାର ପରଷିଦ (ୟୁଏନଏଚଆରସ)ି ରର 

ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରର ସ ରଯାଗ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା ଉପରର ରସମାରନ ଆର ାଚନା କରଥିିର । ଏ  ିପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର 
ରଜନଭିାଠାରର ସ୍ଥିତ ମିଳତି ଜାତସିଂଘରର ଉଭୟ ରଦଶର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନ ମଧ୍ୟରର ନୟିମିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ୟୁଏନଏଚଆରସରିର 
ସ ରଯାଗ କରବିାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଥିର । 

5. ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ଏବଂ ମାନବକି ଅଧିକାର ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନର ସ ଭାଗୀ ନୀତ ିଏବଂ ମୂ ୟରବାଧ ପ୍ରତ ି
ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ରସମାନକ ଭର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ରଦା ରାଇଛନ୍ତ।ି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆସନ୍ତା ବଷବ ର ବାକୁ ଥିବା ଆର ାଚନାର 
ପରବତ୍ତବୀ ସଂସ୍କରଣକୁ ଅରପକ୍ଷାରତ ରବା ି କ ଥିିର । 

6. ଭାରତର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରର ୟୁରରାପ ପଶି୍ଚମ ଯୁଗମ ସଚବି ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ଚକ୍ରବତ୍ତବୀ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘର 
ଭାରତରର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀ ଉରଗା ଆଷୁ୍ଟରଟା ଏ  ିମାନବକି ଅଧିକାର ଆର ାଚନାରର ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିର । 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଏପି୍ର  12, 2021 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


