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 اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کے مسائل پر ہندوستان اور امریکہ کے درمیان مشاورت

 2222اگست،  03

کو نئی دہلی میں اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل اور دیگر  2222اگست  20ہندوستان اور امریکہ نے 

 الجہتی امور پر مشاورت کی۔کثیر 

پرکاش گپتا نے ہندوستانی وفد کی قیادت کی،  جنابپولیٹیکل(  -وزارت خارجہ میں جوائنٹ سکریٹری )یو این ۔ 2

جس میں وزارت خارجہ کے امریکہ اور اقوام متحدہ کے اقتصادی سماجی ڈویژن کے عہدیدار بھی شامل تھے۔ 

اون وزیر خارجہ برائے بین االقوامی تنظیم امور سفیر مشیل جے امریکی وفد کی قیادت محکمہ خارجہ کے مع

 سیسن نے کی اور اس میں نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے کے دیگر اعلٰی حکام بھی شامل تھے۔

امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مدنظر رکھتے ہوئے، دونوں فریقین نے اقوام متحدہ  -۔ ہندوستان0

ل کے ایجنڈے پر مختلف موضوعاتی اور ملکی مخصوص مسائل پر گہرائی سے خیاالت کا کی سالمتی کونس

تبادلہ کیا۔ دونوں فریقین نے انسداد دہشت گردی اور اقوام متحدہ کے امن مشن سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر 

ویں 77ی کے آئندہ جاری تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ جہاں بات چیت میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبل

اجالس کے دوران دونوں فریقوں کی ترجیحات کا بھی احاطہ کیا گیا، وہیں ہندوستانی فریق نے دورہ کرنے 

میں یو این ایس سی کی آئندہ صدارت کے دوران اپنی ترجیحات کے بارے  2222والے امریکی وفد کو دسمبر 

 میں بھی آگاہ کیا۔

یس کیپنگ کے سینئر عہدیداروں نے سنٹر فار یو این پیس کیپنگ ۔ امریکی وفد کو سنٹر فار یو این پ4

برائے یو این پیس کیپنگ کے زیر اہتمام جاری تربیتی پروگراموں کے بارے میں بھی بریفنگ دی جس 

میں ہندوستان اور امریکہ کی طرف سے مشترکہ طور پر تعاون کیے جانے والے پروگراموں کے 

 بارے میں بھی بتایا گیا۔

 لینئی دہ

 2222اگست،  03

 

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. 


