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கூட்டு செய்தி செளியீடு – 10 ெது இந்தியா-ஐர ாப்பிய ஒன்றிய 

மனித உாிமமகள் ரபச்சுொர்த்மத 

ஜூலம 15, 2022 

 

10-ெது இந்தியா-ஐ ோப்பிய ஒன்றிய மனித உ ிமமகள் பரெ்ெுொ ்த்தம 2022 ஜூலம 

15 அன்று புதுடசல்லியில் நடமபசற்றது. இந்தியாெும் ஐ ோப்பிய ஒன்றியமும் 

அனமத்து மனித உ ிமமகளமயும் பாதுகாப்பதற்கும் ஊக்குெிப்பதற்கும் தங்கள் 

உறுதிப்பாட்டம மீண்டும் ெலியுறுத்தின. இந்தப் பின்னணியில், ெசளிப்படமயான 

மற்றும ்ஜனநாயக ெமூகங்கள் என்ற முறமயில், அனமத்து மனித உ ிமமகளின் 

உலகளாெிய தன்மம, கூறுபடாததன்மம, ஒன்றமயொன்று ொ ்ந்தி ுப்பது மற்றும் 

ஒன்றுடன் ஒன்று தொட ்புடமயதாக இ ுப்பது முதலியெற்றம ெலியுறுத்தின. 

2. பல்ெரறு மனித உ ிமமகள் பி ெ்ெினமகள் குறித்த ெிொதங்கள் இந்த 

பரெ்ெுொ ்த்தமயில் மரற்கொள்ளப்பட்டன. 2021 ஏப் லில் நடந்த கடமெி 

பரெ்ெுொ ்த்தமக்குப் பிறகு பங்கரற்பாள ்கள் இந்தியா மற்றும் ஐ ோப்பிய 

ஒன்றியத்திற்குள் தங்கள் அணுகுமுறமகள், முயற்ெிகள் மற்றும் ொதனமகள் குறித்து  

எடுத்துக்கூறின ் 

 

3. ெமூக மற்றும் அ ெியல் உ ிமமகள், ெிறுபான்மமயின ் மற்றும் 

பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய கூட்டத்தமெ் ெர ்ந்த நப ்களின் உ ிமமகள், மத அல்லது 

நம்பிக்கம ெுதந்தி ம், ஆன்லமன் மற்றும் ஆஃப்லமனில் பரெ்ெு மற்றும் க ுத்து 

ெுதந்தி ம், பசண்களுக்கு அதிகா மளித்தல், குழந்தமகள் உ ிமமகள், 

எல்ஜிபிடிக்யூஐ+ உ ிமமகள், குடிபசய ்ந்தோ ின் உ ிமமகள், ஜனநாயகம் மற்றும் 

மனித உ ிமமகள் ஆகியெற்றில் தொழில்நுட்பத்தமப் பயன்படுத்துதல்,  பாதுகாப்பு 

பி ெ்ெனமகள் மற்றும் மனித உ ிமமகள், ெணிகம் மற்றும் மனித உ ிமமகள், பொது 

ெுகாதா த்தில் ஒத்துழமப்பு, மனிதாபிமான உதெி மற்றும் பர ழிெு நிொ ணம் ஆகிய 

பி ெ்ெினமகள் குறித்து இந்தியாெும் ஐ ோப்பிய ஒன்றியமும் தங்கள் 

க ுத்துகளமயும் கெலமகளமயும் ப ிமாறிக்கொண்டன ். 



 

4.  மனித உ ிமமப் பாதுகாெல ்கள் மற்றும் பத்தி ிகமயாள ்கள் உட்பட குடிமமெ் 

ெமுதாய  ெசயற்பாட்டாள ்களின் ெுதந்தி ம், தன்னு ிமம மற்றும் பன்முகத்தன்மம 

ஆகியெற்றமப் பாதுகாத்தல், குழும உ ிமமயமயும், அமமதியான முறமயில் 

ஒன்றுகூடும் உ ிமமயமயும் மதித்தல் ஆகியெற்றின் முக்கியத்துெத்தம அெ ்கள் 

இ ுெ ும் ஒப்புக்கொண்டன ். ஐ ோப்பிய ஒன்றியம் அனமத்து ெமயங்களிலும் 

எெ்ெித ெிதிெிலக்கும் இல்லாமல் ம ண தண்டனமக்கு எதி ான அதன் எதி ்ப்பம 

மீண்டும் ெலியுறுத்தியது. அனமத்து நாடுகளிலும் உள்ள அனமத்து மக்களுக்கும் 

பொ ுந்தக்கூடிய தனித்துெமான, உலகளாெிய, தெி ்க்க முடியாதமற்றும் 

அடிப்படம மனித உ ிமமயாக ெள ்ெ்ெிக்கான உ ிமமயம அங்கீக ிக்கும் தனது 

உறுதிப்பாட்டம இந்தியா மீண்டும் ெலியுறுத்தியது. 

 

5. ெ ்ெதரெ அளெில் அங்கீக ிக்கப்பட்ட மனித உ ிமமகள் ெட்டங்கள் மற்றும் த ங்களின் 

பி கா ம், மனித உ ிமமகள் பி ெ்ெினமகளில் அதிக கெனத்தம ெசலுத்தெரண்டியதன் 

அெெியத்தம இந்தியாெும் ஐ ோப்பிய ஒன்றியமும் தச ிெித்தன. மனித உ ிமமகளமப் 

பாதுகாப்பதற்கும் ஊக்குெிப்பதற்கும் தரெிய மற்றும் ெ ்ெதரெ மனித உ ிமமகள் 

பொறிமுறமகளம ெலுப்படுத்துெதன் முக்கியத்துெத்தமயும், தரெிய மனித உ ிமம 

நிறுெனங்கள், குடிமமெ் ெமுதாய  ெசயற்பாட்டாள ்கள் மற்றும் 

பத்தி ிக்கமயாள ்களின் முக்கிய பாத்தி த்தமயும் இ ு த ப்பின ும் அங்கீக ித்தன ். 

 

6. இந்தியாெும் ஐ ோப்பிய ஒன்றியமும் ெ ்த்தகம் மற்றும் மனித உ ிமமகள் குறித்த 

ஐ.நா.ெின் ெழிகாட்டும் கொள்கமகளம ெசயல்படுத்துெதில் ஏற்பட்டுள்ள 

முன்னரற்றங்கள் குறித்து ஒ ுெ ுக்கொ ுெ  ்ப ஸ்ப ம் ப ிமாறிக்கொண்டன ். 

ஐ ோப்பிய ஒன்றியமானது, கா ்ப்ப ரட் நிலமத்தன்மம குறித்த அதன ்ெமீபத்திய 

திட்டங்கள் குறித்து இந்தியத் த ப்பிற்குத் தச ிெித்தது. ெ ்த்தகம் மற்றும் மனித 

உ ிமமகள் குறித்த அதன் முதல் தரெிய ெசயல்திட்டத்தின் முன்னரற்றம் குறித்து 

ஐ ோப்பிய ஒன்றியத்திடம் இந்தியா தச ிெித்தது. இந்தியாெும் ஐ ோப்பிய 

ஒன்றியமும் ெ ்த்தகம் மற்றும் மனித உ ிமமகள் பகுதியில் அதன் ஒத்துழமப்பம 

இன்னும் அதிக ிக்கும். 

7. முழுநிறம காலமுறம மீளாய்ெு (UPR) ெசயல்முறம மற்றும் மனித உ ிமமகள் 

பகுதியில், குறிப்பாக ஐ.நா பொதுெ் ெபம மற்றும் ஐ.நா மனித உ ிமமகள் பர ெம 

(UNHRC) ஆகியெற்றில் ெ ்ெதரெ அளெில் ஒத்துழமப்பம மரம்படுத்துெதன் 

முக்கியத்துெத்தம உள்ளடக்கிய பலத ப்பு கூட்டணிக்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்டம 



அெ ்கள் இ ுெ ும் மீண்டும் ெலியுறுத்தின ். ஜசனிொெம தளமாகக ்கொண்ட 

ஐ.நா.ெுக்கான இந்திய நி ந்த  தூத கங்கள ்மற்றும் ஐ ோப்பிய ஒன்றியத்தின் நி ந்த  

தூத கங்கள ்தங்கள் பரெ்ெுொ ்த்தமகளமத் தொட ும் மற்றும் 50 ெது ஐ.நா மனித 

உ ிமமகள் பர ெமயின் அம ்ெின் ஒ ுபுறம் பாலின ெமத்துெம், நீ ் மற்றும் 

ெுகாதா ம் குறித்த நிகழ்ெ்ெியமத் தொட ்ந்து மரலும் கூட்டு நடெடிக்கமகளம 

ஏற்பாடு ெசய்யும். 

 

8. இந்தியாெும் ஐ ோப்பிய ஒன்றியமும் ஜனநாயகம், ெுதந்தி ம், ெட்டத்தின் ஆதிக்கம் 

மற்றும ்மனித உ ிமமகளுக்கான ம ியாதம போன்ற பொதுொன கொள்கமகள் 

மற்றும ்மதிப்புகளுக்கு தங்கள் நிலமப்பாட்டம மீண்டும் ெலியுறுத்தின. 

இந்தியாெும் ஐ ோப்பிய ஒன்றியமும் 2023 ஆம் ஆண்டில் அடுத்த மனித உ ிமமகள் 

பரெ்ெுொ ்த்தமயம ஆெலோடு எதி ்பா ்த்துக்கொண்டி ுக்கின்றன ். 

 

9. மனித உ ிமமகள் பரெ்ெுொ ்த்தமக்கு இந்திய ெசளியுறெு அமமெ்ெின ்மரற்கு 

ஐ ோப்பாெின் இணமெ் ெசயலாள ் தி ு. ெந்தீப் ெக் ெ ்த்தி மற்றும் இந்தியாெுக்கான 

ஐ ோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூத ் தி ு. உகோ ஆஸ்டுடோ ஆகியோ  ்தலமமம 

ெகித்தன ்.  

 

புது டசல்லி 

ஜூலம 15, 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. 

 

 


