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صدارت  عالمتی تقریبات کی اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کیمیں  (2222، 31-31)دسمبر دسمبر

 وزیر خارجہ کا نیویارک کا دورہ کے لیے

 1211، 21دسمبر 

 

دو اعلٰی دوران  ہندوستان کی جاری صدارت کے میںو اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل ک 1211دسمبر  21اور  21

ے لیے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جئے شنکر نیو یارک کا دورہ گراموں کی صدارت کپرو عالمتیسطحی وزارتی 

 گے۔کریں 

 

سطح پر اعلی سطحی  پر وزارتیکثیر الجہتی کے نئے رجحانات" کے موضوع  "اصالح شدہ دسمبر کو 21۔   1

مستقبل کا الئحہ عمل" چیلنجز اور  -لیے عالمی نقطہ نظرانسداد دہشت گردی کے  دسمبر کو " 21مذاکرہ اور 

سالمتی کونسل کی موجودہ میعاد کے ۔ اقوام متحدہ کی طے کی گئی ہےاعلی سطحی بریفنگ ر کے موضوع پ

 دوران ہندوستان کے لیے یہ دونوں موضوع کلیدی ترجیحات میں شامل ہیں۔

 

ہ و تاکہممالک کی حوصلہ افزائی کرنا ہے  ارکانکھلی بحث کا بنیادی مقصد تمام اصالح شدہ کثیرالجہتی پر   ۔3 

میں تشکیل کثیر جہتی  عالمی گورننس کےنہ اصالحات سمیت دیری میں اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل

ٹری جنرل یکراجالس میں اقوام متحدہ کے سنے پر آمادہ ہوسکیں۔ ے حل کرسنجیدگی س تقاضوں کو یاصالحات

 ۔ہوگیویں جنرل اسمبلی کے صدر کی بریفنگ بھی 77اور اقوام متحدہ کی 

 

انسداد دہشت گردی کے عالمی ڈھانچے  ہوگی تاکہ انسداد دہشت گردی پر اعلٰی سطحی بریفنگ اس کے عالوہ،  ۔1

 32-12اور  پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کے وسیع اصولوں پر کونسل کے اراکین کے درمیان اتفاق رائے

وصی اجالس کے دوران منظور انسداد دہشت گردی کمیٹی کے منعقدہ خص کتوبر کو ممبئی اور نئی دہلی میںا

 ۔ یا جائےے بڑھادہلی اعالمیے کو مزید آگ ردہک

 

دورے کے دوران وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے احاطہ میں مہاتما گاندھی کے مجسمہ کی نقاب  ۔1

کشائی کریں گے۔ یہ مجسمہ ہندوستان کی طرف سے اقوام متحدہ کو ایک تحفہ ہے، اور یہ مہاتما گاندھی کا 

 ب کیا جائےگا۔پہال مجسمہ ہے جسے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نص

 

کا افتتاح بھی کریں  کے خالف جرائم کے احتساب کے لیے دوستوں کا گروپ" محافظوں"امن وزیر خارجہ  ۔6

میں ہندوستان کی اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی صدارت  1212گے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ  اگست 

ارداد متفقہ کے خالف جرائم کے احتساب کو یقینی بنانے کی قر ی پیس کیپنگ افواجاقوام متحدہ ککے دوران 

احتساب کے لیے  "امن کیپرز کے خالف جرائم کے ہندوستان کے ساتھ ساتھ،تھی۔  طور پر منظور کی گئی



ممالک اس  کنندگاندوستوں کے گروپ" میں بنگلہ دیش، مصر، فرانس، مراکش اور نیپال جیسے فوجی تعاون 

 وں گے۔کے شریک چیئرمین ہ

 

 سےاقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے صدر توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر خارجہ   ۔7

تقریبات میں شرکت کرنے والے  عالمتیستانی صدارت کی اعلٰی سطحی ساتھ ہی ہندوکریں گے  بھی بات چیت

االقوامی سال" پر ہندوستان کی پہل کا بین  1213مالقات بھی کریں گے۔ "ملت  باہمیاپنے ہم منصبوں کے ساتھ 

کی طرف سے  کے تعلق سے ایک خصوصی فوٹو نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہندوستان وزارت خارجہ

کا بھی پر مبنی ظہرانے  ملتسی کے رکن ممالک کے لیے  اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور یو این ایس

 اہتمام کیا جائے گا۔

 

 نئی دہلی

 2222، 32دسمبر 

 

 

 

 

 
 

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. 

 


