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સયંુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરરષદ (રિસમે્બર13-15,2022)ભારતનાં વિદશે 
મતં્રીની ન્યયુોર્ક ખાતે મુલાર્ાત 
 રિસેમ્બર 12, 2022 

 

વિદેશ મંત્રી (EAM) િૉ. એસ. જયશંર્ર 14 અને 15 રિસેમ્બર 2022નાં રોજ યુએન વસક્યુરરયી 
ર્ાઉવન્સલની ભારતની ચાલી રહેલી પ્રેવસિેન્ટની બે ઉચ્ચ-સ્તરરય હસ્તાક્ષર ર્ાયકક્રમોની અધ્યક્ષતા માટે ન્યુયોર્ક 
ખાતે મુલાર્ાત લેશે.  
 

2. ઉચ્ચ-સ્તરરય મંત્રીએ 14 રિસેમ્બરના ંરોજ "સુધારાિાળા બહુપક્ષીયિાદ માટ ેનિા અવભગમ" [નોમ્સક]ની 
થીમ પર ઓપન રિબેટનુ આયોજન થશે અન ે15 રિસેમ્બરનાં રોજ ઉચ્ચ- સ્તરરય વિફીંર્ િીફફગ 
"આતંર્િાદનો સામનો ર્રિા માટે િૈવવિર્ અવભગમ - પિર્ારો અને આગળનો માગક" પર ચચાક થશે.  આ 
બન્ને  વિષયો યુએન સુરક્ષા પરરષદમાં િતકમાન ર્ાયકર્ાળ દરવમયાન ભારત માટે મુખ્ય પ્રાથવમર્તાઓ પર છે.  
 

3. સુધારેલ બહુપવક્ષયિાદ પર ઓપન રિબેટન ુપ્રાથવમર્ ધ્યાન તમામ સભ્ય દેશોન ેયુએન વસક્યુરરટી 
ર્ાઉવન્સલનાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સુધારાઓ સવહત િૈવવિર્ શાસન બહુપવક્ષય આર્કર્ટેક્ચરમાં 
સુધારાની આિશ્યર્ જરુરરયાતને ગંવભરતાથી સંબોધિા માટે અને પ્રોત્સાવહત ર્રિાનો છે. આ સંયુક્ત બેઠર્મા ં
સુયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસવચિ અને 77મા ંયુએન જનરલ એસેમ્બલીનાં પ્રમુખ પણ વનદેશ ર્રતા જોિા મળશે.  
 

4.અલગથી, 28-30-ઓક્ટોબરનાં રોજ મંુબઇ અને નિી રદલ્હીમાં ર્વમટીની બેઠર્ યોજાઇ હતી જેમા ં
ર્ાઉન્ટર ટેરરરઝમ પર ઉચ્ચ-સ્તરરય વનદેશો િૈવવિર્ આંતંર્િાદ વિરોધી સ્થાપનોના ંવ્યાપર્ વસદધાંતો પર 
ર્ાઉવન્સલનાં સભ્યો િચ્ચે સિકસંમવતને પ્રોત્સાહન આપિાનો પ્રયાસ ર્રશ ેઅને ર્ાઉન્ટર- ટેરરરઝમ પર વિશેષ 
વમફટગ દરવમયાન અપનાિિામાં આિેલી રદલ્હી ઘોષણા પર િધું ર્ાયક ર્રિાનો હેતુ છે.  
 

5. મુલાર્ાત દજરવમયાન EAM  યુએન હેિક્િાટકરના ંપરરસરમાં મહાત્મા ંગાંધીની પ્રવતમાનું પણ અનાિરણ 
ર્રાશે આ પ્રવતમા ભારત તરફથી સંયુક્ત રાષ્ટ્રન ેભેટ સ્િરુપ છે. પ્રથમ ગાંધીજીની પ્રવતમા ંહશે છે યુએન 
હેિક્િાટકર ખાતે સ્થાવપત ર્રિામાં આિશે.  
 

6. EAM "યુદધની વસ્થતી માટે જિાબદાર સામેનાં ગુના માટે વમત્રોન ુજુથ"  પણ શરુ ર્રિામા ંઆિશે. 



નોંધવનય છે રે્ યુએન સુરક્ષા પરરષદનાં ઓગસ્ટ 2021નાં ભરતનાં પ્રમુખપદ દરવમયાન, યુએન શાંવત રક્ષર્ો 
સમેનાં ગુનાઓ માટ ેજિાબદારી સુવનવવચત ર્રિા પર સિકસંમવતથી એર્ ઠરાિ પસાર ર્રિામાં આવ્યો હતો. 
ભારત સાથે, "યુદધની વસ્થતી માટે જિાબદાર સામેનાં ગુના માટે વમત્રોનુ જુથ" તેના ંસહ- અધ્યક્ષ તરીર્ ે
બાંગ્લાદેશ, ઇવજપ્ત, ફ્ાંન્સ, મોરક્ર્ો અને નેપાળ સેના પક્ષનું  યોગદાન આપતા દેશો પણ રહેશે 
 

7. EAM યુએન સેકે્રટરી જનરલ એસેમ્બલીના ંપ્રમુખ સાથે ચચાક ર્રશ ેતેિી પણ અપેક્ષા છે, સાથે ભારતયી 
પ્રેવસિન્સીના ંઉચ્ચ સ્તરીય હસ્તાક્ષરીય ર્ાયકક્રમોમા ંહાજરી આપતા તેમના ંસમર્ક્ષો સાથ ેવદિપવક્ષય રીતે 
જોિાશે. "ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ વમલેટ્સ 2023" પર ભારતની પહેલ દશાકિત ુએર્ વિશેષ ફોટો પ્રદશકન 
અને બાજરી આધારરત લંચ પણ EAM દિારા યુએન જનરલ સેકે્રટરી અને UNSCનાં સભ્ય દેશો માટ ે
યોજિામા ંઆિશે.  
 

નિી રદલ્હી 
રિસમે્બર 12, 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. 

 


