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 لیے کے صدارت کی اقدامات تیصدار کی ہندوستان میں کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام

 (0206 اگست 61-61) دورہ کا نیویارک کا خارجہ بھارتی وزیر

 0202 اگست، 15

 

 کے صدارت کی( سی ایس این یو) کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 تقریبات سطح کے خصوصی اعلی   دو کو اگست 21 اور 21 اور گے کریں دورہ کا یارک نیو دوران

 اینڈ ٹیکنالوجی: پروٹیکٹرز دی پروٹیکٹنگ' ایونٹ پہلے کو 0202 اگست 21۔ گے کریں صدارت کی

 کارروائیوں گردانہ دہشت' ایونٹ دوسرے کو 0202 اگست 21 جبکہ ،ہوگی بحث کھلی پر' کیپنگ پیس

 دونوں یہ۔ ہوگی بریفنگ سطحی اعلی   پر' خطرات الحق کو سالمتی اور امن االقوامی بین سے وجہ کی

 ۔ہیں موضوعاتترجیحی  دوران کے صدارت کی سالمتی کی متحدہ اقوام کی بھارت موضوعات

جس میں  گی، ہو مرکوز پر موضوع کے 'پروٹیکٹرز دی پروٹیکٹنگ' بحث کھلی پر کرنے قائم امن۔ 0

قائم  امن اور بڑھانے کو سالمتی اور حفاظت کی امن ذریعے کے استعمال کے آالت تکنیکی جدید

 کرنا فراہم مدد میں دینے انجام سے طریقے فعال اور مؤثر کو مینڈیٹ کے ان کو مشنوں کرنے والے

 متعارف فارم پلیٹ  UNITE AWAREکر، مل ساتھ کے متحدہ اقوام بھارت میں، سلسلے اسہے۔ 

 کیپنگ پیس ایک کہ جو ہے پروگرام ویئر سافٹ کا آگاہی سے صورتحال ایک کہ جو گا، کرائے

 اور دیکھنے پر بنیاد کی وقت حقیقی کو صورتحال زمینی میں عالقے کے تنازعہ کو سینٹر آپریشن

 غیر کو اثرات کے ٹیکنالوجیسرویالنس  جدید مقصد کا منصوبے اس۔ ہے دیتا اجازت کی کرنے تجزیہ

 لیے کے دستوں امن کے متحدہ اقوام مقصد کا اس۔ ۔ہے کرنا ظاہر پر لگانے پتہ کا خطرات متناسب

 بنانا بہتر کو معیار کے آگاہی کی حاالت اور صورتحال کی سیکورٹی مجموعی سیکورٹی، کی کیمپ

 چار کے متحدہ اقوام پر طور ابتدائی تاکہ ہے کی داری شراکت ساتھ کے متحدہ اقوام نے ہندوستان۔ ہے

)مالی(  MUNISMAجس میں  جائے کیا شروع کو فارم پلیٹ  UNITE AWAREمیں مشنوں امن

UNMISS  ،)جنوبی سوڈان(UNFICYP  اور )قبرص(AMISOM )شامل ہیں۔ کے مشن )صومالیہ 

 میں ٹیکنالوجی قیام امن کے لئے' مابین کے متحدہ اقوام اور ہند حکومت دوران کے دورےاس ۔ 3

 لیے کے یو او ایم اس۔ ہے توقع کی ہونے دستخط پر مفاہمت نامے میں حمایت کی پہل' داری شراکت

( سے جانب ہندوستان کی – CUNPK ) کیپنگ پیس این یو فار سینٹر ایجنسیاں والی کرنے درآمد عمل



 آپریشنز امن برائے اکیڈمی C4ISR متحدہ اقوام میں قائم( یوگانڈا) اینٹیبی اقوام متحدہ کی طرف سے اور

 ( شامل رہیں گی۔تفتیش اور سرویالنس جنس، انٹیلی کمپیوٹرز، کمیونیکیشنز، کنٹرول، کمانڈ،)

 کی داعش/اسالمک اسٹیٹ  کی جنرل سیکرٹری کے متحدہ اقوام بھارتی وزیر خارجہ کو، اگست 21۔ 4

 امن االقوامی بین سے وجہ کی کارروائیوں کی گردی دہشت" میں بارے کے خطرے الحق سے طرف

 صدارت کی سیشن بریفنگ ایک پر رپورٹ ماہانہ چھ تحت ایجنڈے کے کے" خطرات کو سالمتی اور

 کریں گے۔

 دوسرے پر موقع کے تقریبات سطحی اعلی ان کے متحدہ اقوام خارجہ وزیر دوران، کے دورے اس۔ 5

 ۔گے کریں بھی مالقاتیں طرفہ دو ساتھ کے خارجہ وزرائے کے ممالک رکن

 

 دہلی نئی

 0206 اگست،15 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


