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ଦଶମ ଭାରତ-ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ଆର ାଚନା - ମିଳତ
ି ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଜୁ ାଇ 15, 2022
ଦଶମ ଭାରତ-ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ଆର ାଚନା 15 ଜୁ ାଇ 2022 ରର ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀରର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ର ାଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ
ମାନବ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ରୋତ୍ସା ନ ପାଇଁ ଏ ି ଆର ାଚନାରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ରସମାନଙ୍କର େତିବଦ୍ଧତାକୁ
ରଦା ରାଇଥିର । ଏ ି ପରିରେକ୍ଷୀରର ର ା ା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ଭାବରର ରସମାରନ ସମସ୍ତ ମାନବ ଅଧିକାରର ସାବବରଭୌମିକତା,
ଅବିଛନ୍ନ
ି ତା, ପାରସ୍ପରିକ ନିଭର
ବ ଶୀଳତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପକବ ଉପରର ଗୁରୁତ୍ୱାରରାପ କରିଥିର ।
2. ଏ ି ଆର ାଚନାରର ମାନବ ଅଧିକାରର ବିଭିନ୍ନ େସଙ୍ଗ ଉପରର ଚର୍ଚ୍ବା ର ାଇଥି ା। ଅଂଶଗ୍ର ଣକାରୀମାରନ ଏେି 2021 ରର
ର ାଇଥିବା ଗତ ଆର ାଚନା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରର ରସମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆଭିମୁ ୟ, େୟାସ ଏବଂ
ସଫଳତାକୁ ଉରଲ୍ଲ କରିଥିର ।
3. ନାଗରିକ ତଥା ରାଜରନୈତକ
ି ଅଧିକାର, ସଂ ୟା ଘୁ ତଥା ଅସୁରକ୍ଷିତ ରଗାଷ୍ଠୀର ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର, ଧାମିକ କିମାବ ବିଶ୍ୱାସଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା,
ଅନ ାଇନ ତଥା ଅଫ ାଇନ ମତାମତ ଏବଂ ମତବୟକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମ ଳ
ି ା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର, ଏ ଜିବଟ
ି କ
ି ୁ ୟଆଇ+
ଅଧିକାର, େବାସୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଥା ମାନବ ଅଧିକାର ରକ୍ଷତ୍ରରର େଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟାର ବୟବ ାର, ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନବ ଅଧିକାର
େସଙ୍ଗ, ବୟବସାୟ ତଥା ମାନବ ଅଧିକାର, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ ରଯାଗ ଏବଂ ମାନବିକ ସ ାୟତା ଓ ବିପଯବୟୟ ସ ାୟତା େସଙ୍ଗ
ଉପରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ ମତ ବିନମ
ି ୟ କରିଥିର ।
4. ମାନବ ଅଧିକାର ରକ୍ଷାକାରୀ ତଥା ସାମବାଦିକଙ୍କ ସରମତ ନାଗରିକ ସମାଜ କମବକର୍ତ୍ବାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ବିବଧ
ି ତାକୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ସଂଘର ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ବ ସମାରବଶକୁ ସମ୍ମାନ ରଦବା ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକମତ ର ାଇଥିର । ସମସ୍ତ
ମାମ ାରର ରକୌଣସି ବୟତିକ୍ରମ ବିନା ମୃତୁୟଦଣ୍ଡକୁ ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ବିରରାଧ କରିଥି ା। ବିକାଶର ଅଧିକାରକୁ ଏକ ବିରଶଷ, ସାବବରଭୌମିକ,
ଅବିରେଦୟ ତଥା ରମୌଳିକ ମାନବ ଅଧିକାର ଭାବରର ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ରଦବା ଉପରର ଭାରତ ନିଜର ଆଭିମୁ ୟକୁ ରଦା ରାଇଥି ା ଯା ା ସମସ୍ତ
ରଦଶର ସମସ୍ତ ର ାକଙ୍କ ପାଇଁ େଯୁଜୟ।
5. ଆନ୍ତଜବାତିକ ସ୍ତରରର ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ୋପ୍ତ ମାନବ ଅଧିକାର ଆଇନ ଓ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ମାନବ ଅଧିକାର େସଙ୍ଗରର ଅଧିକ
ରଯାଗଦାନର ଆବଶୟକତା ଉପରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ରଜାର ରଦଇଥିର । ମାନବ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ରୋତ୍ସା ନ
ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର େତିଷ୍ଠାନ, ନାଗରିକ ସମାଜ କମବକର୍ତ୍ବା ଏବଂ ସାମବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତଥା
ଆନ୍ତଜବାତିକ ମାନବାଧିକାର ରମକାନିଜମ
ି କୁ ସୁଦୃଢ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିର ।

6. ବୟବସାୟ ଓ ମାନବାଧିକାର ଉପରର ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘର ମାଗବଦଶବକ ନୀତିଗଡ
ି ର କାଯବୟକାରିତା ଉପରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ରରାପୀୟ
ୁ କ
ସଂଘ ପରସ୍ପରକୁ ଅପରଡଟ କରିଥିର । କରପବାରରଟ ସ୍ଥ୍ିରତା ଉପରର ଯରଥାଚିତ ପଦରକ୍ଷପ ନିମରନ୍ତ ନିଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ େୟାସ ବିଷୟରର
ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସୂଚନା ରଦଇଥି ା। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ମାନବାଧିକାର ଉପରର ଏ ାର େଥମ ଜାତୀୟ କାଯବୟ ରଯାଜନାର
ସ୍ଥ୍ିତ ି ଉପରର ଭାରତ ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘକୁ ଅପରଡଟ କରିଥି ା। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ମାନବାଧିକାର ରକ୍ଷତ୍ରରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ
ସ ରଯାଗକୁ ଆ ୁ ରି ଗଭୀର କରିବାକୁ ସ ମତ ର ାଇଥିର ।
7. ୟୁ ନଭ
ି ସବା ପିରଓ
ି ଡିକ ରିଭୁୟ (ୟୁ ପିଆର) ରମକାନିଜମ
ି ସରମତ ବ ୁ ପକ୍ଷୀୟତା େତି ରସମାନଙ୍କର େତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର
ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆନ୍ତଜବାତିକ ମଞ୍ଚରର ବିରଶଷକରି ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଏବଂ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରର
(ୟୁ ଏନଏଚଆରସି) ସ ରଯାଗ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରଦା ରାଇଥିର । ଜେନେଭା ସ୍ଥ୍ିତ ମିଳତ
ି ଜାତିସଂଘରର ଭାରତ ଏବଂ
ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘର ସ୍ଥ୍ାୟୀ ମିଶନଗୁଡକ
ି ରସମାନଙ୍କର ଆଦାନ େଦାନ ଜାରି ରଖିରବ ଏବଂ 50 ତମ ୟୁ ଏନଏଚଆରସି ଅଧିରବଶନ
ଅବସରରର ିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ଉପରର ପାଶ୍ୱବ କାଯବୟକ୍ରମ ପରର ମିଳତ
ି କାଯବୟକଳାପ ଆରୟାଜନ କରିରବ।
8. ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର େତି ସମ୍ମାନର ସ ଭାଗୀ ନୀତି ତଥା ମୂ ୟରବାଧ େତି ଭାରତ ଏବଂ
ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ ରସମାନଙ୍କର େତିବଦ୍ଧତାକୁ ରଦା ରାଇଥିର । ଭାରତ ଏବଂ ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘ 2023 ରର ପରବର୍ତ୍ବୀ ମାନବାଧିକାର
ଆର ାଚନା ପାଇଁ ଆଗ୍ର େକାଶ କରିଥିର ।
9. ଭାରତର ରବୈରଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତଗବତ ୟୁ ରରାପ ପଶ୍ଚି ମ ବିଭାଗର ଯୁଗମ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ବୀ ଏବଂ ଭାରତରର
ୟୁ ରରାପୀୟ ସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂ ତ ଶ୍ରୀ ଉରଗା ଆଷ୍ଟୁ ରଟା ଏ ି ମାନବାଧିକାର ଆର ାଚନାରର ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିର ।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଜୁ ାଇ 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.

