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ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰੁਖੱਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਦਸਬੰਰ 13-15, 2022) ਦੀ ਦਸਬੰਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 

ਦ ੇਪ੍ਰਮੁਿੱ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਦਸੇ਼ ਮਤੰਰੀ ਿਲੱੋਂ  ਖਨਊਯਾਰਕ ਦਾ ਦਰੌਾ 

12 ਦਸਬੰਰ, 2022 

 

1. ਖਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸੰ਼ਕਰ 14 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨ ੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਉੱਜ=ਮੌਜ ਦਾ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦ ੋਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਨਊਯਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। 

 

2. 14 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰੀ ਿੁੱਲੀ ਬਖਹਸ "ਸੁਧਾਖਰਤ ਬਹੁਪ੍ੱਿੀਿਾਦ ਲਈ ਨਿੀਂ ਖਦਸ਼ਾ" [NORMS] ਦੇ ਖਿਸੇ਼ 

'ਤੇ ਆਧਾਖਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਬਰੀਖ ੰਗ ਦਾ ਖਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪ੍ਹੰੁਚ - ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਅੱਗ ੇਿਧਣ ਦਾ ਰਾਹ"। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਖਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਖਿਸੇ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਿ 

ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

3. ਸੁਧਰੇ ਬਹੁਪ੍ੱਿਿਾਦ 'ਤੇ ਿੁੱਲੀ ਬਖਹਸ ਦਾ ਮੱੁਿ  ੋਕਸ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 

ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਆਲਮੀ ਖਿਿਸਥਾ  ਦ ੇਬਹੁਪ੍ੱਿੀ ਢਾਾਂਚੇ ਖਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਮੀਖਟੰਗ ਖਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 77ਿੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੱਲੋਂ  ਬਰੀਖ ੰਗ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

4. ਿੱਿਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਾਦ ਖਿਰੋਧੀ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਬਰੀਖ ੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਅੱਤਿਾਦ-ਰੋਧੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਆਪ੍ਕ ਖਸਧਾਾਂਤਾਾਂ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ 

ਖਿਚਕਾਰ ਸਖਹਮਤੀ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦ-ਰੋਧੀ ਖਿਸੇ਼ਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ ਖਦੱਲੀ 

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨ ੰ ਅੱਗ ੇਿਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਖਟੰਗ 28-30 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੰ ਮੰੁਬਈ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਖਦਲੱੀ ਖਿਿੇ ਹੋਈ ਸੀ। 

 

5. ਇਸ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ ਖਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦ ੇਭਿਨ ਖਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਾਂਧੀ ਦੀ ਮ ਰਤੀ ਦਾ ਿੀ ਉਦਘਾਟਨ 

ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮ ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ  ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ. ਇਹ ਗਾਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਖਹਲੀ ਮ ਰਤੀ ਹੋਿੇਗੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਖਿੱਚ ਸਥਾਖਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 



6. ਖਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ "ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਾਂ ਖਿਲਾ  ਜੁਰਮਾਾਂ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਿਾਸਤੇ ਖਮੱਤਰ ਸਮ ਹ" ਦੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਿੀ ਕਰਨਗੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ 

ਖਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਖਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਸਤ, 2021 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਾਂਤੀ 

ਰੱਖਿਅਕਾਾਂ ਖਿਰੁੱਧ ਅਪ੍ਰਾਧਾਾਂ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਸੀ। "ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਾਂ 

ਦ ੇਖਿਲਾ  ਜੁਰਮਾਾਂ ਦੀ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਖਮੱਤਰ ਸਮ ਹ" ਖਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਖਮਸਰ,  ਰਾਾਂਸ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਨੇਪ੍ਾਲ ਿਰਗ ੇ

ਸੈਖਨਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਸਖਹ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

 

7. ਖਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਭਾਰਤੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਿ  ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਖਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਦੁਿੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿੀ ਆਸ 

ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ UNSC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਖਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜਰਾ-ਆਧਾਰੀਰ ਭੋਜ ਦੇਣ ਦ ੇਨਾਲ 

ਨਾਲ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਰਾ ਸਾਲ 2023" 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਖਹਲਕਦਮੀ ਨ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਖਿਸੇ਼ਸ਼  ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਿੀ ਲਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

ਨਿੀਂ ਖਦੱਲੀ 

12 ਦਸੰਬਰ, 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. 

 


