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ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ 9ਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਾਦ (12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021)
12 ਅਪਰੈਲ, 2021
1. ਜੁਲਾਈ, 2020 ਿਵੱਚ ਹੋਏ 15ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਿਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਰਿਮਆਨ 9ਵਾਂ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਵਾਦ 12 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂ ੰ ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ।
2. ਦੁ ਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਦੁ ਹਰਾਈ. ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਿਵਆਪਕਤਾ, ਅਿਨਖੜਵੇਂਪਨ, ਅੰਤਰ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੁੜਾਅ 'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ।
3. ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਿਵੱਚ ਿਹਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਿਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ - ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ,
ਮਿਹਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬਾਲ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ
ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂ ੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁ ੱਖੀ
ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਸਿਾਵਾਂ, ਨਾਗਿਰਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ
ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣਾ ਿਵਰੋਧ ਵੀ ਦੁ ਹਰਾਇਆ।

4. ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕੌਂਸਲ
(UNHRC) ਿਵੱਖੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਸਿਹਯੋਗ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ
ਵਫਦ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਸਿਿਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਾਯੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਮਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਅਤੇ
UNHRC ਅੰਦਰ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ।
5. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਲੋ ਕਤੰਤਰ, ਆਜਾਦੀ, ਕਾਨੂ ੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ
ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁ ਹਰਾਈ. ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂ ੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ
ਅਗਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

6. ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰੋਪ (ਪੱਛਮ) ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ
ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਖੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਦੂ ਤ ਸਰੀ ਉਗੋ ਅਸਟੂ ਟੋ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ
12 ਅਪਰੈਲ, 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.

