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ഇന്ത്യയുടെ നാലാമടെ ആഗ ാള ആനുകാലിക അവഗലാകനം 
ജനീവയിൽ 

 നവംബർ 09, 2022 

 

1. ആഗ ാള ആനുകാലിക അവഗലാകന (യുപിആർ) വർക്ിംഗ് ഗ് ൂപ്പിന്ടെ 41-

ാാമത് ടെഷൻ 2022 നവംബർ 7 മുതൽ 18 വടെ ജനീവയിടല യുഎൻ 
മനുഷയാവകാശ കൗൺെിലിൽ (യുഎൻഎച്ച്ആർെി) നെക്ുന്നു. ഈ ടെഷനിൽ, 

നാലാമടെ യുപിആർ സെക്ിളിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗേശീയ െിഗപ്പാർട്ട് 2022 
നവംബർ 10-ന് അവഗലാകനം ടെയ്യം. 

 

2. ഇന്ത്യയുടെ ഗൊളിെിറ്റർ ജനെൽ ഗ്ശീ. തുഷാർ ഗമെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്പതിനിധി 
െംഘടെ നയിക്ുന്നത്. ടെഗ്കട്ടെി (ടവസ്റ്റ്) ഗ്ശീ െഞ്ജയ് വർമ്മ, ഇന്ത്യയുടെ 
സ്ഥിെം ഗ്പതിനിധി ഗ്ശീ ഇഗ്രമണി പാടെ, ഇന്ത്യയുടെ അഡീഷണൽ ഗൊളിെിറ്റർ 
ജനെൽ ഗ്ശീ ടക.എം. നെൊജ് കൂൊടത  വിഗേശകാെയ മഗ്ന്ത്ാലയം, ആഭ്യന്ത്െ 
മഗ്ന്ത്ാലയം, വനിതാ ശിശു വികെന മഗ്ന്ത്ാലയം, ൊമൂഹിക നീതി, ശാക്തീകെണ 
മഗ്ന്ത്ാലയം, നയൂനപക്ഷകാെയ മഗ്ന്ത്ാലയം, ഗ് ാമവികെന മഗ്ന്ത്ാലയം, നീതി ആഗയാഗ് 
എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉഗേയാ സ്ഥെും. ഡൽഹിയിടല നാഷണൽ ഗലാ 
യൂണിഗവഴ്െിറ്റിയുടെ സവസ് ൊൻെലെും അഗേഹെിടനാപ്പം പടെെുെു. 

 

3. ആഗ ാള ഗ്പഗമാഷനിലും മനുഷയാവകാശ െംെക്ഷണെിലും ഇന്ത്യ െജീവമായ 
പെ് വഹിക്ുന്നു. 'വെുസധവകുെുംബകം' അടലെെിൽ 'ഗലാകം ഒെു കുെുംബം' 

എന്ന നമ്മുടെ നാ െികത െഗ്രോയെിൽ നിന്ന് ഗ്പഗൊേനം ഉൾടക്ാണ്ട്, 
മുഴുവൻ മനുഷയൊശിയുടെയും ഗക്ഷമെിനായുള്ള നമ്മുടെ ശക്തമായ 
ഗ്പതിബദ്ധത, മനുഷയാവകാശങ്ങൾക്ായുള്ള നമ്മുടെ ഭ്െണഘെനാപെവും 
നിയമപെവുമായ െട്ടക്ൂട് നിർമ്മിക്ുന്നതിനായി ഒെു അെിെെ നൽകുന്നു. 

 

4. ആഗ ാളതലെിൽ മനുഷയാവകാശങ്ങൾ ഗഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്ുന്നതിനും 
െംെക്ഷിക്ുന്നതിനുമായി യുഎൻഎച്ച്ആർെിയിടല അം ങ്ങളയമായും മറ്റ് 
യുഎൻ അം ൊജയങ്ങളയമായും ഇന്ത്യ ഗ്കിയാത്മകമായി ഇെപഴകിയിട്ടയണ്ട്. 
വിവിധ പൊളികൾ തമ്മിലുള്ള െംഭ്ാഷണം, ഇെടപെൽ, െഹകെണം 
എന്നിവയ്ക്് ഞങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടയണ്ട്. മനുഷയാവകാശ ബാധയതകൾ 
നിെഗവറ്റയന്നതിൽ െംസ്ഥാനങ്ങളയടെ ഗ്പഥമസ്ഥാനം ഞങ്ങൾ അെിവെയിട്ടയ. 
കൗൺെിലിന്ടെ അജണ്ടയിടല വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ െമവായം ഉണ്ടാക്ാൻ 



ഞങ്ങൾ ഗ്ശമിക്ുകയും ഗ്കിയാത്മകമായ െീതിയിൽ കൗൺെിൽ െർച്ചകളിൽ 
പടെെുക്ുകയും ടെയ്തിട്ടയണ്ട്. 

 

5. ഇന്ത്യ പൂർണമായി പിന്ത്ുണയ്ക്ുന്ന ഒെു ഗ്പധാന െംവിധാനമാണ് യുപിആർ. 
യുഎൻ അം ൊജയങ്ങൾ െഹ അം ൊജയങ്ങളയടെ മനുഷയാവകാശ ഗ്പകെനം 
അവഗലാകനം ടെയ്യന്ന ഹയൂമൻ സെറ്റ് സ് കൗൺെിലിന്ടെ െവിഗശഷമായ 
പിയർ അവഗലാകന ഗ്പഗ്കിയയാണിത്. ൊർവഗ്തിക െവഭഭ്ാവം, െൃഷ്ടിപെവും 
കൂെിയാഗലാെനാത്മകവുമായ െമീപനം, അം ൊജയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള 
െംഭ്ാഷണെിനും െഹകെണെിനും നൽകുന്ന ഗ്പാധാനയം എന്നിവ കാെണം 
ഇത് വിജയകെമായ മനുഷയാവകാശ െംവിധാനങ്ങളിടലാന്നായി 
ഉയർന്നുവന്നിട്ടയണ്ട്. യുപിആർ െംവിധാനം മനുഷയാവകാശ ബാധയതകൾ 
ഏടറ്റെുക്ുന്നതിലും നിെഗവറ്റയന്നതിലും െംസ്ഥാനങ്ങളയടെ ഗകഗ്രീകൃത 
മഗനാഭ്ാവടെ ഗ്പഗൊേിപ്പിക്ുന്നു. മറ്റ് ൊജയങ്ങളയടെ അവഗലാകനെിൽ ഇന്ത്യ 
െജീവമായി പടെെുെിട്ടയണ്ട്, ഞങ്ങളയടെ പിയർ അവഗലാകനെിൽ ഏർടപ്പൊൻ 
െജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടയള്ള 131 അം ൊജയങ്ങടള നമ്മൾ െവഭാ തം ടെയ്യന്നു. 
അവഗലാകനെിന് കീഴിലുള്ള ൊജയങ്ങൾ െവഭീകെിച്ച എലൊ യുപിആർ 
ശുപാർശകളിലും, ഒന്നുകിൽ പിന്ത്ുണയ്ക്ുന്നഗതാ അടലെെിൽ നിെീക്ഷിക്ുന്നഗതാ 
ആയ നിലപാട് െവഭീകെിക്ണം. ഞങ്ങളയടെ യുപിആർ ഫല െിഗപ്പാർട്ട് 2023 
മാർച്ചിൽ നെക്ുന്ന മനുഷയാവകാശ കൗൺെിലിന്ടെ 52-ാാാം ടെഷനിൽ 
അം ീകെിക്ും.  

 

6. 2022 ഓ സ്റ്റ് 5-ന് െമർപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഗേശീയ െിഗപ്പാർട്ട്, 2017-ടല ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം 

യുപിആർ സെക്ിളിൽ നമ്മൾ  അം ീകെിച്ച ശുപാർശകൾ നെപ്പിലാക്ുന്നതുൾടപ്പടെ, 

മനുഷയാവകാശങ്ങളയടെ ഗഗ്പാത്സാഹനെിനും െംെക്ഷണെിനുമുള്ള നമ്മുടെ െുവെുകൾ 

വിവെിക്ുന്നു. നാഷണൽ ഗലാ യൂണിഗവഴ്െിറ്റി, ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ െിഗപ്പാർട്ട് 

ഗ്പെിദ്ധീകെിക്ുന്നത് , ജുഡീഷയെി, ഗേശീയ മനുഷയാവകാശ സ്ഥാപനം, അക്ാേമിക്, െിവിൽ 

ടൊസെറ്റി ഓർ സനഗെഷനുകൾ, ടപാതുജനങ്ങൾ എന്നിവെിൽ നിന്നുള്ള 

ഗ്പതിനിധികളയമായുള്ള  വിവിധ തല്പെകക്ഷികളയമായി കൂെിയാഗലാെനകൾക്് 

ഗശഷമാണ്. 

 

നയൂ ടഡൽഹി 
നവംബർ 09, 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. 

 


