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സംയുക്ത

പത്രക്കുറിപ്പ്

-

പത്താമത്

ഇന്ത്യ-ഇയു

മനുഷ്യാവകാശ

സംവാദം
ജൂലൈ 15, 2022
1. 2022

ജൂലൈ

യൂററാപയൻ

15

ന്

നയൂഡൽഹിയിൽ

യൂണിയൻ

വച്ച്

മനുഷ്യാവകാശ

സംവാദം

മനുഷ്യാവകാശങ്ങള ം
യൂണിയനും

സുരാരയവും
എൈലാ

നടന്നു.

ഇന്ത്യഎൈലാ

സംരക്ഷിക്കുന്നരിനും

റത്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നരിനുമുള്ള
യൂററാപയൻ

10-ാാമത്

രങ്ങള ടട

ത്പരിബദ്ധര

ആവർത്തിച്ച .

ജനാധിപരയപരവുമായ

ഈ

സാഹചരയത്തിൽ,

സമൂഹങ്ങൾ

മനുഷ്യാവകാശങ്ങള ടടയും

എന്ന

സാർവത്രികര,

പരസ്പരാത്ശിരര ം, പരസ്പരബന്ധം

ഇന്ത്യയും

എന്നിവയ്ക്ക്ക്

നിൈയിൽ,

അവിഭാജയര,
ഇരുരാജയങ്ങള ം

ഊന്നൽ നൽകി.
2.

മനുഷ്യാവകാശ

സംബന്ധിച്ച ള്ള

ത്പശ്നങ്ങള ടട

സംഭാഷ്ണങ്ങൾ

വിപുൈമായ

അനുവദിച്ച .

2021

ചർച്ചകൾ
ഏത്പിൈിടൈ

അവസാന ഡയറൈാഗ് മുരൽ ഇന്ത്യയിൈും യൂററാപയൻ യൂണിയനിൈും
ഉള്ള രങ്ങള ടട സമീപനങ്ങള ം പരിത്ശമങ്ങള ം റനട്ടങ്ങള ം പ്ാളികൾ
വിവരിച്ച .
3.

ഇന്ത്യയും

യൂററാപയൻ

യൂണിയനും

അവകാശങ്ങൾ, നയൂനപക്ഷങ്ങളിടൈയും
വയക്തികള ടട
സ ാരത്ന്ത്യം,

രമ്മിൽ

ദുർബൈ

അവകാശങ്ങൾ, മരങ്ങളിൈും
അഭിത്പായ

ഓഫ്ലൈനിൈുമായുള്ള

പൗര-രാത്രീയ

വിഭാഗങ്ങളിടൈയും
വിശ ാസങ്ങളിൈുമുള്ള

സ ാരത്ന്ത്യം,

അഭിത്പായ

ഓൺലൈനിൈും

സ ാരത്ന്ത്യം, സ്ത്രീ

ശാക്തീകരണം,

കുട്ടികള ടട അവകാശങ്ങൾ, LGBTIQ+ വിഭാഗക്കാരുടട അവകാശങ്ങൾ ,
കുടിറയറ്റക്കാരുടട
മനുഷ്യാവകാശ

അവകാശങ്ങൾ,
റമഖൈയിൽ

ജനാധിപരയത്തിന്ടറയും

സാറ്രികവിദയയുടട

ഉപറയാഗം,

സുരക്ഷ- മനുഷ്യാവകാശ ത്പശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ്, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ,
ടപാരുജനാറരാഗയത്തിടൈ

സഹകരണം, മാനുഷ്ിക

ദുരിരാശ ാസത്പവർത്തനങ്ങൾ
കാഴ്ചപ്പാടുകള ം ആശ്കള ം ലകമാറി.

സഹായം,കൂടാടര

എന്നിവടയക്കുറിച്ച ള്ള

4. മനുഷ്യാവകാശ
സിവിൽ

സംരക്ഷകരും

ടസാലസറ്റി

എന്നിവ

പത്രത്പവർത്തകരും

ത്പവർത്തകരുടട

സ ാരത്ന്ത്യം,

സംരക്ഷിറക്കണ്ടരിന്ടറയും

സമാധാനപരമായ

ഇരുവരും

വധശിക്ഷയ്ക്ടക്കരിരായ
ആവർത്തിച്ച .

സംഘടനാ

ഒത്തുറചരൈും

ത്പാധാനയറത്താട്

ഉൾടപ്പടടയുള്ള
ലവവിധയം
സ ാരത്ന്ത്യവും

ബഹുമാനിക്കുന്നരിന്ടറയും

റയാജിച്ച .

എരിർപ്പ്

എൈലാ

റകസുകളിൈും

യൂററാപയൻ

വികസനത്തിനുള്ള

യൂണിയൻ

അവകാശടത്ത

വയരിരിക്തവും

സാർവത്രികവും അനിറഷ്ധയവും മൗൈികവുമായ മനുഷ്യാവകാശമായി
അംഗീകരിക്കുന്നരിനുള്ള

നിൈപാട്

എൈലാ

രാജയങ്ങളിടൈയും

എൈലാ

വയക്തികൾക്കും ബാധകമാടണന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച .
അന്ത്ാരാത്രരൈത്തിൽ

5.

നിയമങ്ങള ടടയും

വിഷ്യങ്ങളിൽ
ഇന്ത്യയും

മനുഷ്യാവകാശ

മനുഷ്യാവകാശ

മാനദണ്ഡങ്ങള ടടയും

മനുഷ്യാവകാശ
ആവശയകര

അംഗീകരിക്കടപ്പട്ട
കൂടുരൈായി

യൂററാപയൻ

സംരക്ഷണത്തിനും

അന്ത്ർറദശീയ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഇടടപറടണ്ടരിന്ടറ

യൂണിയനും

റത്പാത്സാഹനത്തിനുമായി

മനുഷ്യാവകാശ

ശക്തിടപ്പടുറത്തണ്ടരിന്ടറ
സ്ഥാപനങ്ങൾ, സിവിൽ

ത്പകടിപ്പിച്ച .
സംവിധാനങ്ങൾ

ത്പാധാനയം,
ടസാലസറ്റി

റദശീയ

റദശീയ

മനുഷ്യാവകാശ

ത്പവർത്തകർ, പത്രത്പവർത്തകർ

എന്നിവരുടട ത്പധാന പ്ും ഇരുപക്ഷവും രിരിച്ചറിഞ്ഞു.
6.

ബിസിനസ്,

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ

എന്നിവടയ

ഐകയരാത്ര

സഭയുടട

മാർഗനിർറേശ

രര ങ്ങൾ

സംബന്ധിച്ച്

ഇന്ത്യയും

യൂററാപയൻ

യൂണിയനും

വിവരങ്ങൾ
രങ്ങള ടട

ലകമാറി.

സമീപകാൈ

റകാർപ്പറററ്റ്

കുറിച്ച ള്ള

നടപ്പിൈാക്കുന്നത്
പരസ്പരം

സുസ്ഥിരരടയക്കുറിച്ച ള്ള

സംരംഭങ്ങടളക്കുറിച്ച്

യൂററാപയൻ

യൂണിയൻ

ഇന്ത്യൻ പക്ഷടത്ത അറിയിച്ച . ബിസിനസ് ആന്് ഹയൂമൻ ലററ്റ്സ്
സംബന്ധിച്ച ആദയ റദശീയ കർമ്മ പദ്ധരിയുടട നിൈടയക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ
യൂററാപയൻ

യൂണിയടന

റമഖൈകളിൽ

അറിയിച്ച

ഇന്ത്യയും

.

ബിസിനസ്, മനുഷ്യാവകാശ

യൂററാപയൻ

യൂണിയനും

സഹകരണം

ശക്തമാക്കും.
7.

യൂണിറവഴ്സൽ

ഉൾടപ്പടടയുള്ള

റമഖൈയിടൈ

സഭ

അന്ത്ാരാത്ര

ജനറൽ

കൗൺസിൈിൈും

വർദ്ധിപ്പിറക്കണ്ടരിന്ടറ

ത്പാധാനയവും

യുഎൻഎച്ച്ആർസി

(UPR)

രങ്ങള ടട

ടസഷ്നു

ടമക്കാനിസം

ത്പരിബദ്ധരയും

റവദികളിൽ, ത്പറരയകിച്ച്

അസംബ്ലിയിൈും

മനുഷ്യാവകാശ
ാാമത്

റിവയൂ

ബഹുരാത്രവാദറത്താടുള്ള

മനുഷ്യാവകാശ
ഐകയരാത്ര

പീരിറയാഡിക്

ഐകയരാത്ര

സഭ

(UNHRC)സഹകരണം
ഇരുവരും

ആവർത്തിച്ച .50-

അനുബന്ധമായ

ൈിംഗസമര ം,

ടവള്ളം,

ശുചിര ം

എന്നിവടയക്കുറിച്ച ള്ള

ഇവന്റുകടളത്തുടർന്ന്

ജനീവ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഐകയരാത്രസഭയിറൈക്കുള്ള
യൂററാപയൻ

യൂണിയന്ടറയും

ലകമാറ്റം

രുടരുകയും

ടപർടമനന്്

കൂടുരൽ

ഇന്ത്യയുടടയും

മിഷ്നുകൾ

സംയുക്ത

രമ്മിൈുള്ള

ത്പവർത്തനങ്ങൾ

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ടചയ് ം.
8. ജനാധിപരയം, സ ാരത്ന്ത്യം, നിയമവാഴ്ച, മനുഷ്യാവകാശങ്ങറളാടുള്ള
ബഹുമാനം

എന്നിവയുടട

ഇന്ത്യയും

യൂററാപയൻ

ആവർത്തിച്ച .

2023-ൽ

പ്ിട്ട

രര ങ്ങറളാടും

യൂണിയനും
അടുത്ത

മൂൈയങ്ങറളാടും

രങ്ങള ടട

മനുഷ്യാവകാശ

ത്പരിബദ്ധര
ചർച്ചയ്ക്ക്കായി

ഇന്ത്യയും യൂററാപയൻ യൂണിയനും ത്പരീക്ഷിക്കുന്നു.
9. ഇന്ത്യയുടട
റജായിന്്

വിറദശകാരയ
ടസത്കട്ടറി

യൂററാപയൻ
എന്നിവർ

ത്ശീ.

യൂണിയൻ
ഹയൂമൻ

മത്ന്ത്ാൈയത്തിടൈ
സന്ദീപ്

അംബാസഡർ

ലററ്റ്സ്

യൂററാപ്പ്

ചത്കവർത്തി,
ത്ശീ.

ഡയറൈാഗിന്

യുറഗാ

ടവസ്റ്റിന്ടറ
ഇന്ത്യയിടൈ

ആസ്റ്റ റവടറ്റാ

സംയുക്ത

അധയക്ഷര

വഹിച്ച
നയൂ ടഡൽഹി
ജൂലൈ 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.

