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اقوام متحدہ کی  67ویں جنرل اسمبلی کے منتخب صدر اور مالدیپ کے وزیر خارجہ کا
ہندوستان کا دورہ (جوالئی )2222 ،22-22
 21جوالئی0202 ،

2۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر کی دعوت پر ،اقوام متحدہ کی  67ویں جنرل اسمبلی
کے صدر منتخب اور مالدیپ کے وزیر خارجہ عالی جناب جناب عبد ہللا شاہد  02 -00جوالئی 0202
کے درمیان نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔

2۔ اس دورے کے دوران ،جنرل اسمبلی کے صدر منتخب وزیر اعظم سے مالقات کریں گے ،اور
وزیر خارجہ سے باہمی دلچسپی کے اہم بین االقوامی ،کثیر الجہتی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ
ساتھ عالقائی اور دوطرفہ امور پر بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ معزز مہمان کے اعزاز میں
سرکاری عشائیہ کی میزبانی بھی کریں گے۔

3۔ جنرل اسمبلی کے صدر منتخب ،اقوام متحدہ کی صدارت کے لئے اپنا نظریہ بھی  03فروری کو
دوپہر سے پہلے سپرو ہاؤس نئی دہلی کے احاطے میں قائم ہندوستانی عالمی امور کی کونسل (آئی سی
ڈبلیو اے) میں "صدارت برائے امید  :کووڈ وبائی مرض اور اصالح شدہ کثیر الجہتی نظام کی
ضرورت" کے عنوان سے ایک ورچوئل عوامی خطاب کے ذریعے شیئر کریں گے۔

2۔ جنرل اسمبلی کے صدر منتخب ہونے کے بعد ان کا دورہ اقوام متحدہ کو اس وقت درپیش متعدد
عالمی چیلنجوں کے بارے میں خیاالت کا تبادلہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے ہمیں کثیر الجہتی نظام
کے لئے ہندوستان کی پائیدار عزم اور اقوام متحدہ کی قیادت کا ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے
اعادہ کرنے کا ایک موقع ملے گا۔

5۔ ہندوستان وہ پہال ملک ہوگا جس کا عالی جناب عبد ہللا شاہد  6جون  0202کو جنرل اسمبلی کے
صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے آفیشیل عہدے کے ساتھ تشریف الئیں گے۔
7۔ جنرل اسمبلی کے صدر منتخب ،آخری بار مالدیپ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اپریل 0202
میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ مالدیپ ہندوستان کی پڑوسی پہلے پالیسی اور وزیر اعظم کے ساگر وژن
میں ایک مرکزی مقام پر فائز ہے ،اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ
دونوں وزراء دونوں فریقین کے مابین دوطرفہ تعاون کے تمام پہلؤوں کا جائزہ لیں گے۔ توقع ہے کہ یہ
بات چیت دونوں ممالک کے مابین تیزی سے بڑھتے ہوئے تعلقات کو مزید رفتار فراہم کرے گی۔ اس
دورے کے دوران مالدیپ میں ہندوستانی گرانٹ امداد کے ساتھ نافذ ہونے والے ہائی امپیکٹ کمیونٹی
ڈویلپمنٹ پروجیکٹس کے معاہدے پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔

نئی دہلی
 21جوالئی2222 ،
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