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૯મો ભારત-યુરોપીયન યુનનયન માનવ હક્ક સંવાદ (એનિલ ૧૨, ૨૦૨૧)
એનિલ 12,2021

1.

૯મો ભારત યુરોપીયન–યુનનયન માનવ હક્ક સંવાદ તા. .૧૨મી એપ્રનલ ૨૦૨૧ ના રોજ નવી દનલ્હીમાં જુલાઇ

૨૦ માં ૧૫મી ભારત- યુરોપીયન–યુનનયન શનખર-મંત્રણામાં લેવાયેલલ
2.

નનર્ણયના અનુસરણમાં યોજાયો હતો.

વનશ્વના સૌથી મોટા પ્રજાસત્તાક તરીકે ભારત અને યુરોપીયન–યુનનયને તેમની માનવ હક્કો

પ્રતનબધ્ધતા ફરીથી દોહરાવી હતી. આ સંદર્ભમાં, તેઓએ બધા માનવ હકકોની

પ્રત્યેની

વૈશ્વનકતા,વ્યક્તનત્વતા, સ્વાતંત્ર્યતા

અને આંતર-સાબંધનકતા પર ભાર મૂક્યો હતો.
3.

સંવાદ દરમ્યાન, સહભાગીઓએ માનવ હક્કો, સામાજનક, આર્થનક અને સાંસ્ક્રુતનક ક્ષેત્ર સહનતને, મજબૂત
કરવાના દષ્ટનબનંદુઓની આપ-લે કરી હતી.

તેઓએ નાગરનક અને રાજકીય હક્કો, ધાર્મનક સ્વતંત્રતા કે માન્યતા,

મહનલા સશક્તનકરણ, બાળ હક્કો, લઘુમતીના હક્કો, રખડતા-ભટકતા સમૂહો પર ચર્ચા કરી હતી.. બંન્ને, યુરોપનયન
યુનનય અને ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ હક કાયદાઓ અને ધારાધોરણો આધારનત માનવ હક્કોના પ્રશ્ન પર ખૂબ
જ વધારે પ્રોત્સાહનની જરૂર હોવાનું વ્યક્ત કર્યું હતુ.ં બન્ને પક્ષોએ આ બાબતમાં માનવ હક્ક પ્રોત્સાહન માટે
માનવ હકક મજબૂત કરવાની અગત્યતા અને માનવ હક્ક સંસ્થાઓ, આંતરરાષ્ટ્રીયસંસ્થાઓ,
સામાજનક
કાર્યકર્તાઓ અને પત્રકારોની ભૂમનકા સ્વીકારી હતી.
બધા કનસ્સાઓમાં અપવાદ વનના
શનરચ્છેદ કરવાનો
વનરોધ યુરોપનયન યુનનયનને ફરીથી દોહરાવ્યો હતો.
4. તેઓએ આંતરરાષ્ટ્રનય મંચ પર ખાસ કરીને યુ. એન. જનરલ એસેમ્બલી અને માનવ હકક કાઉન્સીલ (UNHRC)
ખાતે ભારત યુરોપનયન યુનનયન સહકાર વનસ્તૃત બનાવવાની ચર્ચા કરી હતી. આ સંબંધે ભારતીય પ્રતનનનધન મંડળે
જીનનવા સ્થનત યુ.એન.ના જે તે કાયમી ઉદેશો વચ્ચે (UNHRC) ખાતે સહકારની નવી દનશાઓ શોધવા નનયમનત
વનચારોની આપ-લે કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો
5. આ સંબંધે ભારત અને યુરોપનયન યુનનયનને તેમની શેર્ડ પ્રનન્સનપલ અને લોકશાહીના મૂલ્યો,
શાસન અને માનવ હહક્ક સન્માન પ્રત્યેની તેમની પ્રતનબદ્ધતા ફરીથી દોહરાવી હતી.

સ્વતંત્રતા, કાનુંનનું

બન્ને પક્ષો હવે પછીના

વર્ષમાં બીજા સંવાદ સંસ્કરણની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
6. આ માનવ હક્ક સંવાદ, માનવ હક યુરોપ વેસટ્ માટેના વનદેશ બાબતોના ભારતના સંયુક્ત સચનવ શ્રી સંદીપ
ચક્રવર્તી તથા
આવ્યો હતો.

યુરોપનયન યુનનયનના ભારત ખાતેના રાજદૂત શ્રી યુગો આસ્તુતોના સંયુક્ત પ્રમુખપદે યોજવામાં

નવી દનલ્હી
એપ્રનલ 12, 2021

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.

