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జెనీవాలో భారత్ యొక్క నాలుగో సారవత్రిక్ కాలానుగుణ సమీక్ష 

నవంబర్ 09, 2022 

 

1. సారవత్రిక్ కాలానుగుణ సమీక్ష (యూపీఆర్) యొక్క 41వ సెషన్ వర్కంగ్ గూూ ప్, జనెీవాలోని 
ఐక్యరాజయసమిత్ర మానవ హక్ుకల మండలి (యూఎన్ హెచ ఆర్ సీ)లో 2022 నవంబర్ 7-18 తేదలీోో  
జర్గ్ంది. ఈ సెషన్ సందరభంగా, 4వ యూపీఆర్ సెైకలి క్ు సంబంధించి భారత్ యొక్క జాతీయ నివేదిక్ను 
2022 నవంబర్ 10న సమీక్షినునాారు. 
 
2. భారతీయ పి్త్రనిధ ిబ ందానికి Ld. సొ లిసిటర్ జనరల ఆఫ్ ఇండియా శ్రూ తుషార్ మహెతా సారథ్యం 
వహిసుు నాారు, ఈ బ ందంలో సెక్ూటరీ (ప్శ్చిమ) శ్రూ సంజయ్ వరమ, భారతీయ శాశ్వత పి్త్రనిధి శ్రూ ఇంది 
మణి పాండే, అడిషినల సొ లిసిటర్ జనరల ఆఫ్ ఇండియా శ్రూ కె.ఎం. నటరాజ్ మర్యు విదేశ్ర వయవహారాల 
మంత్రితవ శాఖ, హోమ్ వయవహారాల మంత్రితవ శాఖ, మహిళా & శ్చశు సంక్షేమ మంత్రితవ శాఖ, సామాజిక్ 
నాయయం మర్యు సాధికారత మంత్రితవ శాఖ, మెైనార్ట ీవయవహారాల మంత్రితవ శాఖ, గాూ మీణాభివ దిి  
మంత్రితవ శాఖ, మర్యు నీత్ర ఆయోగ్ క్ు చ ందిన సీనియర్ అధికారులు అలాగే ఢిలో్లలోని జాతీయ నాయయ 
విశ్వవిదాయలయం వ ై ఛ నాన్్ లర్ ఉనాారు. 
 
3. మానవ హక్ుకలను పి్ప్ంచ వాయప్ుంగా పరి త్హించడంలో అలాగే ప్రర్క్షించడంలో భారత్ చురుకైెన 
పాతిను పర షిసరు ంది. మొతుం మానవాళి సంక్షేమం కోసం మన బలమెైన నిబదిత అనేది ‘వసుధ ైక్ 
క్ుట ంబం’ లేదా ‘‘పి్ప్ంచమంతా ఒక్టే క్ుట ంబం’’ అనే మన నాగర్క్త సఫూర్ుతో క్ూడినది. మానవ 
హక్ుకల కోసం మన రాజాయంగ మర్యు చటటప్రమెైన కారాయచరణ నిరామణానికి ఇదే ఒక్ ప్ునాదిగా 
నిలిచింది. 
 
4. పి్ప్ంచవాయప్ుంగా మానవ హక్ుకలను పరి త్హించేందుక్ు ఇంకా ప్ర్రక్షించేందుక్ు, యూఎన్ హెచ ఆర్ సీ 
సభ్య దేశాలు అలాగే ఇతర సహచర యూఎన్ సభ్య దేశాలతో భారత్ నిరామణాతమక్ భాగసావమాయనిా 
కొనసాగ్సరు ంది. వివిధ ప్క్షాలతో చరిలు, సమావేశాలు, ఇంకా సహకారంపెై భారత్ ద షిట  పెట్ట ంది. దేశాలు 
తమ మానవ హక్ుకల బాధయతలను న రవేరిడంలో వాట ్పాిధానయతను మనం నొకికచ పాపం. కౌని్ల  తన 
అజెండాలో చేర్ిన వివిధ అంశాలపెై ాకాభిపాియానిా సాధించేందుక్ు మనం పి్యత్రాంచాం అలాగే 
కౌని్ల లో జర్గ్న చరిలోో  నిరామణాతమక్ ప్దిత్రలో మనం పాలగొ నడం జర్గ్ంది. 
 



5. యూపీఆర్ ఆనేది ఒక్ పి్ధానమెైన యంతాి ంగం, దీనికి భారత్ ప్ూర్ుగా మదదత్రసుు ంది. ఇది మానవ 
హక్ుకల మండలి యొక్క పి్తేయక్మెైన పీర్ సమీక్ష పి్కిూయ, దీని ప్ర్ధిలో యూఎన్ సభ్య దేశాలు తమ 
సహచర సభ్య దేశాలోో ని మానవ హక్ుకల ప్నితీరును సమీక్షిసాు యి. దీని సారవత్రిక్ సవభావం, 
నిరామణాతమక్ మర్యు సంపి్దింప్ుల ఆధార్త విధానం, అలాగే సభ్య దేశాల మధయ చరిలు ఇంకా 
సహకారానికి ఇది ఇచేి పాిముఖయత వలో అతయంత విజయవంతమెైన మానవ హక్ుకల యంతాి ంగాలోో  
ఒక్ట్గా ఆవిరభవించింది. దేశాలు తమ మానవ హక్ుకల బాధయతలను సీవక్ర్ంచడంలో ఇంకా 
నిరవర్ుంచడంలో వాట్ కేందీిక్ త విధానాలను ఈ యూపఆీర్ యంతాి ంగం బలోపేతం చేసుు ంది. ఇతర సభ్య 
దేశాలక్ు సంబంధించిన సమీక్షలో భారత్ చురుగాొ  పాలగొ ంది అలాగే దీనికి పి్త్రగా మన పీర్ సమీక్షలో 131 
సభ్య దేశాలు పాలుప్ంచుకోవడానికి నమోదు చేసుకోవడానిా మనం సావగత్రసుు నాాం. సమీక్ష ప్ర్ధిలో 
ఉనా దేశాలు, అవి అందుక్ునా అనిా యూపీఆర్ సిఫారు్లను, మదదతు ఇవవడం దావరా లేదంటే వాట్ని 
గుర్ుంచడం దావరా ఒక్ నిరణయం తీసుకోవాలి్ ఉంట ంది. మన యూపీఆర్ ఫలిత నివేదిక్ను, 2023 
మార్ిలో జర్గే మానవ హక్ుకల మండలి 52వ సెషన్ లో ఆమోదించనునాారు. 
 
6. భారత్ యొక్క జాతీయ నివేదిక్ను 2022 ఆగ ఛట 5న సమర్పంచడం జర్గ్ంది. 2017లో జర్గ్న భారత్ 
యొక్క 3వ యూపీఆర్ సెైకిల లో మన దేశ్ం దావరా ఆమోదించబడిన సిఫారు్ల అమలుతో సహా, మానవ 
హక్ుకలక్ు పరి తా్హం ఇంకా ప్ర్రక్షణ దిశ్గా మనం తీసుక్ునా చరయలను ఇందులో పేరకొకనడం జర్గ్ంది. 
విభినా ప్క్షాలు, నాయయ వయవసథక్ు చ ందిన పి్ముఖ పి్త్రనిధులు, జాతీయ మానవ హక్ుకల సంసథ , 
విదాయవేతులు, పౌర సమాజ సంసథలు, ఇంకా సాధారణ పి్జలతో అనేక్ సంపి్దింప్ుల తరావత, ఢిలో్లలోని 
జాతీయ నాయయ విశ్వవిదాయలయం సహకారంతో భారత్ యొక్క నివేదిక్ను రూపొందించడం జర్గ్ంది. 
 
నఫయఢిలో్ల 
నవంబర్ 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. 


