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ਜਨੇੇਵਾ ਵਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਚਥੌੀ ਯਨੂੀਵਰਸਲ ਸਮੇਂਬਿੱਧ ਸਮੀਵਿਆ 

9 ਨਵਬੰਰ, 2022 

1. ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਰੀਅਵਿਕ ਰੀਵਵਊ (UPR) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ 41ਵਾਾਂ ਸਤਰ 7-18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤਿੱਕ 

ਜੇਨੇਵਾ ਵਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਵਵਿੇ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10 

ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੌਥੇ UPR ਚਿੱਕਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

2. ਭਾਰਤੀ ਸਾਵਲਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਵਹਤਾ, ਐਲ.ਿੀ. ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ 

ਸਕਿੱਤਰ (ਪਿੱਛਮ) ਸ਼ਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ,  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਸ਼ਰੀ ਇੰਦਰ ਮਨੀ ਪਾਾਂਿੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਵਲਸਟਰ 

ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀ. ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ, ਐਲ.ਿੀ. ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗਰਵਹ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਵਹਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਵਕਾਸ 

ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਮਾਵਜਕ ਵਨਆਾਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੇਂਿੂ ਵਵਕਾਸ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਾਂਸਲਰ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ   

3. ਭਾਰਤ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਵਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਸੁਧੈਵ 

ਕੁਟੁੰਬਕਮ' ਜਾਾਂ "ਦੁਨੀਆਾਂ ਇਿੱਕ ਪਵਰਵਾਰ ਹੈ" ਦੇ ਸਾਿੇ ਸਵਭਅਤਾ ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਸਮੁਿੱਚੀ ਮਨੁਿੱਿਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ 

ਲਈ ਸਾਿੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਉਹ ਬੁਵਨਆਦ ਹੈ ਵਜਸ 'ਤੇ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸਾਿਾ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਢਾਾਂਚਾ ਵਸਰਵਜਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

4. ਭਾਰਤ ਵਵਸ਼ਵ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ UNHRC ਦੇ 

ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ 

ਵਹਿੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਗਿੱਲਬਾਤ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਮੁਿੱਿਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਿੇ 'ਤੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ 

ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਵਵਚ ਹੋਏ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਵਵਚ ਉਸਾਰੂ ਵਹਿੱਸਾ 

ਵਲਆ ਹੈ। 

5. UPR ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਵਵਧੀ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 

ਵਵਲਿੱਿਣ ਪੀਅਰ ਸਮੀਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮੀ ਚਵਰਿੱਤਰ, ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤ ੇਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਗਿੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹਿੱਤਵ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ 

ਦੇ ਸਫਲ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਵਰਆ ਹੈ। UPR ਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰਸਵੀਕਾਰ 



ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਵਮਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਵਵਿੱਚ 

ਸਰਗਰਮ  ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 131 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਿੀ ਪੀਅਰ ਸਮੀਵਿਆ 

ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮ ਵਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮੀਵਿਆ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਯੂਪੀਆਰ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਿੀ UPR ਨਤੀਜਾ ਵਰਪੋਰਟ 

ਮਾਰਚ, 2023 ਵਵਿੱਚ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 52ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

6. 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ 

ਦੇਣ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿੱਲ ਸਾਿੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਿਾ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ 2017 ਵਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ UPR ਚਿੱਕਰ ਵਵਿੱਚ 

ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ 

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਨਆਾਂਪਾਵਲਕਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਿੱਿੀ ਅਵਧਕਾਰ 

ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਾਂ, ਵਸਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਨਧਾਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਵਹਿੱਸੇਦਾਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਲਿੀਵਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

9 ਨਵੰਬਰ, 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. 

 


