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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਖਹੰਮ ਦੇ ਖਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਦੀ ਰੂਪਰੇਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਖਤਕਾ ਦੀ ਲਾਂਚ
5 ਜੂਨ, 2020
ਖਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਖਹਲਾਂ ਇੱਕ ਖਕਤਾਬਚਾ (ਬਰੋਸ਼ਰ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਖਜਸ ਅੰਦਰ 17 ਜੂਨ, 2020 ਨੂ ੰ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਖਰਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਖਵਚ ਸੀਟ ਹਾਖਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਮੁਖਹੰਮ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਖਸਆ ਖਿਆ।
ਏਸ਼ੀਆ-ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਖਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਖਰਸ਼ਦ ਖਵਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਿਾ; ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਿਾ।
ਖਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਟੱਪਣੀ ਖਵੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਖਰਸ਼ਦ ਨੂ ੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਵਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਸੰਿ ਦਾ ਖਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਰਤਮਾਨ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਖਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਖਤਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਿੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਖਿਆ ਹੈ, ਖਜਸ
ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖਵਚ ਸਿਾਨਕ, ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਦਾ ਸੀਮਤ
ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਹਾਮੀਦਾਰ, ਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਵਧਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਭੂ ਖਮਕਾ ਉੱਤੇ ਿੋਰ ਖਦੱਤਾ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਸਧਾਂਤਕ ਨਿਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖਜਸਨੂ ੰ ਭਾਰਤ
ਵੱਲੋਂ ਪਖਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਖਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਹਲਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਖਰਸ਼ਦ ਖਵਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿੇ।
ਖਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਤਰਜੀਹੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਖਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ
ਹਨ:
I. ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ii. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਿਰ ਪਰਤੀਕਰਮ

iii. ਬਹੁਪੱਿੀ ਤੰਤਰ ਖਵੱਚ ਸੁਧਾਰ
iv. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤੀ ਖਵਆਪਕ ਨਿਰੀਆ
v. ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਮਨੁ ੱਿੀ ਛੋਹ ਪਰਾਪਤ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਨੂ ੰ ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਕਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰੀਏ ਨੂ ੰ “ਪੰਜ S” ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਿੇ:
• ਸਨਮਾਨ,
• ਸੰਵਾਦ,
• ਸਖਹਯੋਿ, ਅਤੇ
• ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਵਸ਼ਵਖਵਆਪੀ
• ਿੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਖਰਸ਼ਦ ਖਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਿਾ N.O.R.M.S. ਦੀ
ਪਰਾਪਤੀ: ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਪੱਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰੀਆ (a New Orientation for a Reformed Multilateral
System)।

ਨਵੀਂ ਖਦੱਲੀ;
5 ਜੂਨ, 2020

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.

