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ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਪ੍ਰਸ
ੈ ਰਿਲੀਜ਼ – 10ਵੀਂ ਭਾਿਤੀ-ਯੂਿਪ੍
ੋ ੀਅਨ ਸੰਘ ਮਾਨਵ ਅਰਿਕਾਿ ਵਾਿਤਾ
ਜੁਲਾਈ 15, 2022
10ਵੀਂ ਭਾਿਤੀ-ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਮਾਨਵ ਅਿਰਕਾਿ ਵਾਿਤਾ 15 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਰੱਲੀ ਵਰਖੇ ਿੱਖੀ ਗਈ। ਭਾਿਤ ਅਤੇ
ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱਖਰਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍੍ਿਚਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਿਾ ਤੋਂ ਚਿਚਾ
ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਿਭ ਦੇ ਵਰੱਚ, ਸਵਤੰਤਿ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਿੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੀ ਸਿਵਭੌਮਰਕਤਾ,
ਅਵਰਭਾਜਰਕਤਾ, ਪ੍ਿਸਪ੍ਿ ਨਰਿਭਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿਸਪ੍ਿ ਸੰਬੰਿਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਿ ਦਰੱਤਾ।
2. ਇਸ ਵਾਿਤਾ ਵਰੱਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਮਸਲਰਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਉੱਤੇ ਵਰਚਾਿ ਵਟਾਂਦਿੇ ਦੀ ਵੀ ਆਗਰਆ ਦਰੱਤੀ
ਗਈ। ਪ੍੍ਿਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍੍ਿੈਲ 2021 ਦੀ ਆਖਰਿੀ ਪ੍੍ਿੈਸ ਵਾਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਿਤੀ ਅਤੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਵਰੱਚ ਆਪ੍ਣੇਆਪ੍ਣੇ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ, ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍੍ਿਾਪ੍ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਿ ਕੀਤਾ।
3. ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਿਾਜਨੀਤਰਕ ਅਿਰਕਾਿਾਂ, ਲਘੂ-ਗਰਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਿ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ
ਵਰਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਰਕਾਿਾਂ, ਿਿਮਾਂ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਵਾਸ ਕਿਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਰਚਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍੍ਿਗਟਾਵੇ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਹਰਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਿਣ, ਬੱਚਰਆਂ ਦੇ ਅਿਰਕਾਿ, ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਰਊਆਈ + ਅਿਰਕਾਿਾਂ, ਪ੍੍ਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਿਰਕਾਿਾਂ,
ਲੋਕਤੰਤਿ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਖਰਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ, ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਰਹਤ
ਦੇ ਵਰੱਚ ਸਹਰਯੋਗ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਿਤੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਿਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਰਆਂ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ ਵਰੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ
ਵਿਤੋਂ ਬਾਿੇ ਵਰਚਾਿਾਂ ਅਤੇ ਚਰੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍੍ਿਦਾਨ ਕੀਤਾ।
4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਿੱਖਰਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੱਤਿਕਾਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਰਵਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟਿਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ,
ਸੁਤੰਤਿਤਾ ਅਤੇ ਵਰਭਰੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਿੱਖਰਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍੍ਿਤੀ ਸਹਰਮਤੀ ਪ੍੍ਿਗਟਾਈ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ੂਿਨ
ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਿੇ ਮਾਮਲਰਆਂ ਦੇ ਵਰੱਚ, ਬਰਨਾਂ ਕਰਸੇ ਅਪ੍ਵਾਦ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍੍ਿਤੀ
ਆਪ੍ਣੇ ਵਰਿੋਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਿਾਇਆ। ਭਾਿਤ ਨੇ ਵਰਕਾਸ ਦੇ ਅਿਰਕਾਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਿੇ , ਸਿਵ-ਵਰਆਪ੍ਕ, ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਬੁਨਰਆਦੀ
ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੋਹਿਾਇਆ ਜੋ ਕਰ ਸਾਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।
5. ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਅੰਤਿ-ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਪ੍ੱਿਿ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍੍ਿਾਪ੍ਤ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿਡਾਂ
ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਮਸਲਰਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਰਤ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਿਰਿਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਖਰਆ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿ
ਪ੍੍ਿਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੱਤਿਕਾਿਾਂ
ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਿਨ ਭੂਮਰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਰੱਤੀ।
6. ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵਪ੍ਾਿਕ ਗਤੀਵਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਐਨ ਦੇ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ੀ ਸਰਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕਾਿਪ੍ੋਿੇਟ ਸਸਟੇਨੇਬਰਲਰਟੀ ਬਾਿੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ

ਪ੍ਹਰਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਭਾਿਤ ਨੂੰ ਸੂਚਰਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਿਤ ਨੇ ਵਪ੍ਾਿਕ ਗਤੀਵਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਆਪ੍ਣੀ
ਪ੍ਹਰਲੀ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਰਤੀ ਦੇ ਬਾਿੇ ਈਯੂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਵਪ੍ਾਿਕ ਅਤੇ
ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਖੇਤਿ ਵਰੱਚ ਸਹਰਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਨਗੇ।
7. ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਪ੍ੱਖੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍੍ਿਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ, ਜਰਸ ਵਰੱਚ ਯੂਨੀਵਿਸਲ ਪ੍ੀਿੀਓਡਰਕ ਿੀਵਰਊ (ਯੂ.ਪ੍ੀ.ਆਿ.)
ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ ਦੇ ਵਰੱਚ ਅੰਤਿ-ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ, ਖਾਸਕਿ ਯੂ.ਐਨ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ

ਯੂ.ਐਨ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿ ਪ੍੍ਿੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਿ.ਸੀ) ਵਰੱਚ ਸਹਰਯੋਗ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਿਾਇਆ ।
ਜਨੇਵਾ ਵਰਖੇ ਸਥਰਤ ਯੂ.ਐਨ ਦੇ ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਰਸ਼ਨ 50ਵੇਂ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਿ.ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ

ਸੰਬੰਿ ਵਰੱਚ ਲੈਂਗਰਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਜਲ ਅਤੇ ਨਰਕਾਸ ਬਾਿੇ ਸਾਈਡ-ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍੍ਿਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣਗੇ
ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੰਯੁਕਤ ਗਤੀਵਰਿੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕਿਨਗੇ।
8. ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਿਾਂਤਾਂ
ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍੍ਿਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਿਾਇਆ ਗਰਆ। ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ 2023 ਦੇ ਵਰੱਚ
ਅਗਲੀ ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿ ਵਾਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ।
9. ਮਾਨਵੀ ਅਿਰਕਾਿ ਵਾਿਤਾ ਦੀ ਉੱਪ੍-ਪ੍੍ਿਿਾਨਗੀ ਭਾਿਤ ਦੇ ਵਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਿਾਲੇ ਦੇ, ਪ੍ੱਛਮੀ ਯੂਿੋਪ੍ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਿ, ਸ਼੍ਿੀ
ਸੰਦੀਪ੍ ਚੱਕਿਵਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਿਤ ਦੇ ਯੂਿੋਪ੍ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿਾਜਦੂਤ, ਸ਼੍ਿੀ ਉਗੋ ਅਸਤੂਤੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਦਰੱਲੀ
ਜੁਲਾਈ 15, 2022
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