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 کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام کا دھرن مرلی وی جناب امور خارجہ برائے مملکت وزیر

 کے لئے دورہ شرکت میں میٹنگ سطحی اعلی   کی

 0202 ،اکتوبر 10

 تک 0202 اکتوبر 21 سے 22 دھارن مرلی وی جناب( ایس او ایم) خارجہ امور برائے مملکت وزیر

قیام  کو 0202 اکتوبر 20 وزیر مملکت دوران، کے دورےاس  ۔گے کریں دورہ سرکاری کا نیویارک

 کی ہندوستان میں بحث کھلی سطحی اعلی کی کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام پر امن پائیدار اورامن 

 متحدہ اقوام میں مہینے کے 0202 اکتوبر کہ جو ہے کیا طلب نے کینیا اجالس یہ ۔کریں گے نمائندگی

عزت  صدر معزز کے کینیا صدارت کی اس اور ،ہے ہوئے سنبھالے صدارت کی کونسل سالمتی کی

 کریں گے۔ کینیاٹا اوہورو مآب

 حل کے تنازعات اور تھام روک کی تنازعات اجالس سطحی اعلی   کا کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام۔ 0

 توجہ پر فروغ کے باہمی بقائے امن پر اور کے ذریعہ انتظام موثر کے تنوع کو تعمیر کی ریاست اور

 وہ تاکہ گا جائے کیا مہیا فارم پلیٹ ایک کو ممالک رکن سے مباحثے اس کہ ہے توقع۔ گا کرے مرکوز

کو شیئر کر  تجربات اور بصیرت میں تجربات عملی کے رکھنے برقرار کو امن اور کے قیام امن

 سکیں۔

 میں ترقی واقتصادی سماجی کے لئے قیام امن اور ممالک والے نکلنے سے تنازعات نے بھارت۔ 1

صالحیت  پائیدار اور ہے رہی مبنی پر طلب شراکت ترقیاتی کی ہندوستان۔ ہے کیا ادا کردار نمایاں

 اقوام لیے کے بڑھانے آگے کو کوششوں کی طرح اس بھارت۔ ہے کوشاں لیے کے بڑھانے کوسازي 

 ۔گا رکھے جاری کام ساتھ کے داروں شراکت االقوامی بین ہمارے سمیت متحدہ

 دہلی نئی

 0202 ،اکتوبر 10

 

 

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. 


