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 گے کریں خطاب سے طبقہ سطحی اعلی کے ECOSOC کو 0202 جوالئی 71 اعظم وزیر

 0202 جوالئی، 16 

 سطحی اعلی کے سال اس کے کونسل سماجی اور اقتصادی کی متحدہ اقوام مودی نریندر اعظم وزیر

 -0930 صبح کو جمعہ ء0202 جوالئی 71 خطاب کلیدی ایک پر طور ورچوئل میں اجالس کے طبقے

 ناروے اعظم وزیر۔ گے کریں میں متحدہ اقوام میں نیویارک مطابق کے( وقت مقامی) بجے  1130

 میں اجالس الوداعی ہمراہ کے گٹیرس انتونیو جنرل سکریٹری کے متحدہ اقوام اور اعظم وزیر کے

 ۔گے کریں خطاب

 کے سطح اعلی کے اکیڈمیا اور سوسائٹی سول شعبے، نجی حکومت، اجالس کا سطح اعلی ساالنہ

 موضوع " مرکزی کا طبقہ سطحی اعلی کے سال اس۔ ہے تاکر کو اکٹھا گروہ متنوع ایک کے نمائندوں

COVID19 کی متحدہ اقوام کے طرح کس پر موقع کے سالگرہ ویں 17 ہمیں: الجہتی کثیر بعد کے 

 "۔ہے ضرورت

 الجہتی کثیر میں سیشن اس ،کے تناظر میں ضمر وبائی 71کووڈ  اور ماحول االقوامی بین ہوئے بدلتے

 االقوامی بین موثر قیادت، مضبوط اور گی جائے دی توجہ پر قوتوں اہم والی دینے تشکیل کو راہ کی

 تقویت کو ایجنڈے عالمی ذریعہ کے عام بہتری پر زور پر سطح عالمی اور وسعت کی شرکت اداروں،

 ۔گی جائے کی تالش کی طریقوں کے دینے

 جب سے ہوگا موقع پہال یہ کا کرنے خطاب سے رکنیت تر وسیع کی متحدہ اقوام لئے کے اعظم وزیر

چنا  کے لئے 00-0207 کو جون 71 سے حیثیت کی ممبر مستقل غیر کے کونسل سالمتی کو ہندوستان

 کا طبقہ سطحی اعلی کے  ECOSOC پر، موقع کے سالگرہ ویں 17 کی کی تاسیس متحدہ اقوام۔ گیا تھا

 نے ہم میں جس ات کے ساتھ میل کھاتا ہے،ترجیح کی کونسل سالمتی کی ہندوستان ،موضوع مرکزی

 ECOSOCموقع پر  اس۔ ہے کیا مطالبہ کا ‘پر مبنی اصالح الجہتی کثیر’ میں دنیا کی بعد کے  71کووڈ 

 کردارہندوستان کے  پر طور کے (مدلیار رامسوامی سر میں 7191) حامل کےصدارت  افتتاحی کے

 ECOSOC میں 0271 جنوری ورچوئل طور پر، نے اعظم وزیر قبل سے اس۔ ہے گیا کیا یادکو بھی 

 ۔تھا دیا خطاب کلیدی پر موقع کے سالگرہ ویں 12 کی

 دہلی نئی

 0202 جوالئی، 15

 

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. 

 



 


