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જીનેવામાાં સાંિુક્ત રાષ્ટ્ર માનવ અશ્િકારોની પરરષદ (UNHRC) ખાતે 7-18 નવેમ્બર 2022 નાાં રોજ 
વૈશ્વવક સામશ્િક સમીક્ષા (UPR) કાિયકારી જૂથનુાં 41મુાં સત્ર િોજવામાાં આવી રહ્ુાં છે. આ સત્ર દરશ્મિાન, 
10 નવેમ્બર 2022 નાાં રોજ 4થા UPR ચક્ર માટેનો ભારતનાાં રાશ્ષ્ટ્રિ અહેવાલની સમીક્ષા કરવામાાં આવશે. 
 

2. ભારતનાાં સોશ્લશ્સટર જનરલ શ્રી તુષાર મહેતા ભારતીિ પ્રશ્તશ્નશ્િ માંડળની આગેવાની કરી રહ્ા છે જેમાાં 
સશ્ચવ (પશ્વચમ) શ્રી સાંજિ વમાય, ભારતનાાં કાિમી પ્રશ્તશ્નશ્િ શ્રી ઇન્દ્ર મણી પાાંડે, ભારતનાાં અશ્િક 
સોશ્લશ્સટર જનરલ શ્રી કે. એમ. નટરાજ અન ેશ્વદેશ માંત્રાલિ, ગૃહ માંત્રાલિ, મશ્હલા અને બાળ શ્વકાસ 
માંત્રાલિ, સામાજીક ન્દ્િાિ અને સશશ્ક્તકરણ માંત્રાલિ, લઘુમશ્તની બાબતોનાાં માંત્રાલિ, ગ્રાશ્મણ શ્વકાસ 
માંત્રાલિ અને નીશ્ત આિોગનાાં વરરષ્ઠ અશ્િકારીઓ અને નેશનલ લો િુશ્નવર્સસટી, રદલ્હીનાાં કુલપશ્તનો 
સમાવેશ થાિ છે. 
 

3. માનવ અશ્િકારોનાાં વૈશ્વવક પ્રચાર અને રક્ષણમાાં ભારત સરક્રિ ભૂશ્મકા ભજવે છે. આપણા સાાંસ્કૃશ્તક 
મૂલ્િ ‘વસુિૈવ કુટુાંબકમ’ અથવા "શ્વવવ એક પરરવાર છે” દ્વારા પે્રરરત થઇન ેસમગ્ર માનવતાની સુખાકારી 
માટેની આપણી પ્રબળ કરટબદ્િતા પાિો પ્રદાન કરે છે જેનાાં પર માનવ અશ્િકારો માટેનુાં આપણાં બાંિારણીિ 
અને કાનૂની માળખ ુબનાવવામાાં આવિુાં છે. 
 

4. વૈશ્વવક સ્તર પર માનવ અશ્િકારોનો પ્રચાર અને રક્ષણ કરવા માટ ેભારત UNHRC નાાં સભ્િો અને અન્દ્િ 
સહ સાંિુક્ત રાષ્ટ્ર સભ્િ રાષ્ટ્રો સાથે રચનાત્મક રીતે સામેલગીરી િરાવે છે. અમે શ્વશ્વિ શ્હતિારકોમાાં સાંવાદ, 
સામેલગીરી અને સહકાર પર ભાર મૂક્િો છે. અમે રાષ્ટ્રોની તેઓનાાં માનવ અશ્િકારોની જવાબદારીઓની 
પ્રાથશ્મકતા પર ભાર મૂક્િો છે. અમે પરરષદનાાં એજન્દ્ડા પર રહેલા શ્વશ્વિ મુદ્દાઓ પર પરરષદમાાં 
સવયસાંમશ્તનુાં શ્નમાયણ કરવાનો પ્રિાસ કિો છે અને અમે રચનાત્મક રીતે પરરષદમાાં શ્વચારણાઓ કરવામાાં ભાગ 
લીિો છે. 
 

5. UPR એક એવી અગત્િની િાંત્રણા છે જેન ેભારત સાંપૂણય રીતે સમથયન આપ ેછે. તે માનવ અશ્િકાર 
પરરષદની અનન્દ્િ સૂક્ષ્મ સમીક્ષા પ્રરક્રિા છે જેની હેઠળ સાંિુક્ત રાષ્ટ્રનાાં સભ્િ રાષ્ટ્રો સહ સભ્િ રાષ્ટ્રોની માનવ 
અશ્િકારોની કામગીરીની સમીક્ષા કરે છે. તેનાાં સાવયશ્ત્રક લક્ષણ, સમાવેશક અને પરામશયક અશ્ભગમ, અને 
સભ્િ રાષ્ટ્રોમાાં તે સાંવાદ અને સહકાર પર અગત્િતા મૂક ેછે તેનાાં કારણે તે સફળ માનવ અશ્િકારોની િાંત્રણા 
પૈકી એક તરીક ેઉભરી આવી છે. UPR િાંત્રણા તેઓની માનવ અશ્િકારોની જવાબદારીઓ ગ્રહક કરી અને 
પૂણય કરવાની કેશ્ન્દ્રિતાનો અમલ પણ કરે છે. ભારત દ્વારા અન્દ્િ રાષ્ટ્રોની સમીક્ષામાાં સરક્રિ રીતે ભાગ 



લેવામાાં આવિો છે અને તેનાાં બદલામાાં અમે 131 સભ્િ રાષ્ટ્રોનુાં સ્વાગત કરીએ છીએ જેઓએ આપણી 
સૂક્ષ્મ સમીક્ષામાાં સામેલ થવા માટે નોંિણી કરાવી છે. સમીક્ષા હેઠળનાાં રાષ્ટ્રોએ સમથયન આપીને અથવા 
તેઓની નોંિ લઇને પ્રાપ્ત થિેલ તમામ UPR ભલામણો પર તેઓની શ્સ્થશ્ત સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર પડે છે. 
આપણો UPR પરરણામનો અહેવાલ માચય 2023 માાં માનવ અશ્િકાર પરરષદનાાં 52માાં સત્રમાાં ગ્રહણ 
કરવામાાં આવશે. 
 

6. 5 ઓગસ્ટ 2022 નાાં રોજ રજૂ કરવામાાં આવેલો ભારતનો રાશ્ષ્ટ્રિ અહેવાલ 2017 માાં ભારતનાાં 3જા 

UPR ચક્રમાાં આપણા દ્વારા શ્સ્વકારવામાાં આવેલી ભલામણોનાાં અમલીકરણ સશ્હત માનવ અશ્િકારોનાાં 
પ્રચાર અને રક્ષણ તરફનાાં આપણા પગલાઓ રેખાાંરકત કરે છે. શ્વશ્ભન્દ્ન શ્હતિારકો સાથે શ્રેણીબદ્િ પરામશો, 
ન્દ્િાિપાલીકા, માનવ અશ્િકાર સાંસ્થાઓ, શૈક્ષશ્ણક સાંસ્થાઓ, શ્સશ્લવ સોસાિટી સાંસ્થઆઓ અને જાહેર 
જનતાનાાં પાસેથી પ્રશ્તશ્નશ્િત્વ પ્રાપ્ત કિાય બાદ, ભારતનો અહેવાલ નેશનલ લો િુશ્નવર્સસટી, રદલ્હી સાથે 
ગઠબાંિનમાાં તૈિાર કરવામાાં આવિો હતો. 
 

નવી રદલ્હી 
09 નવમે્બર, 2022 

 

 

 

 
 

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. 

 


