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 جائزہ میعادی عالمی چوتھا کا ہندوستان میں جنیوا
 2922 ،نومبر 90 

تک جنیوا میں اقوام  2922نومبر  41سے  7واں اجالس 14ویو )یو پی آر( ورکنگ گروپ کا یونیورسل پیریڈک ری

نومبر  49متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق )یو این ایچ سی آر( میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس سیشن کے دوران، 

 کو چوتھے یو پی آر دورانیہ کے لئے ہندوستان کی قومی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ 2922

 

. جناب تشار مہتا، ایل ڈی۔ سالیسٹر جنرل آف انڈیا، ہندوستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں جس میں جناب سنجے 2

ئندے، مسٹر کے ایم۔ نٹراج، ایل ڈی ورما، سکریٹری )مغرب(، جناب اندرا منی پانڈے، ہندوستان کے مستقل نما

ہندوستان کے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل اور وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت برائے خواتین اور اطفال ترقی، 

سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کی وزارت، اقلیتی امور کی وزارت، دیہی ترقی کی وزارت، اور نیتی آیوگ کے 

 یونیورسٹی، دہلی کے وائس چانسلر  شامل ہیں> سینئر حکام، اور نیشنل الء

 

. ہندوستان انسانی حقوق کے عالمی فروغ اور تحفظ میں ایک فعال رول ادا کرتا ہے۔ پوری انسانیت کی فالح و 3

بہبود کے لیے ہماری مضبوط وابستگی، 'واسودھائیو کٹمبکم' یا "دنیا ایک خاندان ہے" کے تہذیبی اخالق سے متاثر، 

 بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر انسانی حقوق کے لئے ہمارا آئینی اور قانونی ڈھانچہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک ایسی

 

. ہندوستان عالمی سطح پر انسانی حقوق کو فروغ دینے اور ان کے تحفظ کے لیے یو این ایچ آر سی کے اراکین 1

مصروف عمل ہے۔ ہم نے مختلف اسٹیک اور اقوام متحدہ کے دیگر ساتھی رکن ممالک کے ساتھ تعمیری طور پر 

ہولڈرز کے درمیان بات چیت، ذمہ داری اور تعاون پر زور دیا ہے۔ ہم نے انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کی تکمیل 

میں ریاستوں کی اولین حیثیت پر زرو دیا ہے۔ ہم نے کونسل کے ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر اتفاق رائے پیدا 

کی ہے اور ہم نے تعمیری انداز میں کونسل میں ہونے والی بات چیت میں شرکت کی  کرنے کی بھر پور کوشش

 ہے۔

 

. یو پی آر ایک اہم طریقہ کار ہے جس کی ہندوستان مکمل حمایت کرتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کونسل کا ایک منفرد 5

سانی حقوق کی مساوی جائزہ عمل ہے جس کے تحت اقوام متحدہ کے رکن ممالک ساتھی رکن ممالک کی ان

کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کے، اپنے آفاقی کردار، تعمیری اور مشاورتی انداز، اور رکن 

ممالک کے درمیان بات چیت اور تعاون کو اہمیت دینے کی وجہ سے کامیاب ترین میکانزم کے طور پر ابھرا ہے۔ 

داریوں کو سنبھالنے اور ان کی تکمیل میں مرکزیت کو بھی  یو پی آر میکانزم ریاستوں کی انسانی حقوق کی ذمہ

 434تقویت دیتا ہے۔ ہندوستان نے دیگر ریاستوں کے جائزے میں فعال طور پر حصہ لیا ہے اور ہم بدلے میں ان 

رکن ریاستوں کا خیرمقدم کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے مساری جائزہ میں شامل ہونے کے لئے رجسٹریشن کرایا 

جائزہ ریاستوں کو موصول ہونے والی تمام یو پی آر سفارشات پر ان کی حمایت یا نوٹ کرکے پوزیشن ہے۔ زیر 

ویں اجالس  52میں کونسل برائے انسانی حقوق کے  2923لینا ہوگی۔ ہماری یو پی آر نتائج کی رپورٹ کو مارچ 

 میں اختیار کیا جائے گا۔

 

پیش کی گئی ہے، انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے  کو 2922اگست  5. ہندوستان کی قومی رپورٹ، جو 6

میں ہندوستان کے تیسرے یو پی آر دورانیہ میں ہماری طرف سے  2947لیے ہمارے اقدامات کا خاکہ، بشمول 



قبول کردہ سفارشات پر عمل درآمد کو واضح کرتی ہے۔ ہندوستان کی رپورٹ نیشنل الء یونیورسٹی، دہلی کے 

ک ہولڈرز، عدلیہ، انسانی حقوق کے قومی ادارے، اکیڈمی، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور تعاون سے مختلف اسٹی

 عام لوگوں کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کے ایک سلسلے کے بعد تیار کی گئی ہے۔

 

 دہلی نئی

 2922 نومبر، 90
 

English on : This is an approximate translation. The original is available in DISCLAIMER
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


