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 کیا خطاب کو سیشن ریٹریٹ کے اجالس سربراہی یورپ -یشیاا ویں 31 نے صدر نائب

 0202 نومبر، 26

 

 لئے کے کرنے پر کو اس خال ہے؛ کیا نقاب بے کو ناکافی میں نظام عالمی موجودہ نے وبائی مرض

 صدر نائب -ہے ضرورت کی نظر نقطہ کے تعاون باہمی اور کثیر ایک

 بال روک ٹوک کے ہو اور مفت رسائی کی ان کہ ہے ضروری یہ. ہیں راستے کے خوشحالی سمندریں

 صدر نائب -

 صدر نائب - ہو سکتا ہے ذریعہ کے موسمیاتی عدل کا راستہ لڑنے سے تبدیلی موسمیاتی

 کو خطاب کیا سیشن ریٹریٹ کے اجالس سربراہ کے یورپ ایشیا ویں 31 نے صدر نائب

 ہونے شروع میں فارمیٹ ورچوئل کو نومبر 02 آج نے نائیڈو وینکیا ایم جناب جمہوریہ صدر نائب

 تھا موضوع کا جس کیا، خطاب سے اجالس ریٹریٹ کے سمٹ میٹنگ یورپ -ایشیا روزہ دو والی

 کے اجالس سربراہی کل نے صدر نائب"۔ بنانا مضبوط کونظام  الجہتی کثیر لیے کے ترقی مشترکہ"

 سے بھی خطاب کیا تھا۔ اجالس عمومی

 

 خاص نظام، عالمی موجودہ نے مرض وبائی 21 -کووڈ کہ کہا نے نائیڈو جناب میں، سیشن ریٹریٹ

 کو خامیوں ان اور ہے یاک ظاہر کو خامیوں سی بہت میں چین سپالئی اور نظام کے صحت پر طور

 خالف کے 21 -کووڈ۔ دیا زور پر نظر نقطہ مبنی پر تعاون باہمی اور جہتی کثیر لیے کے کرنے دور

 کے آبادی کی دنیا کہ کہا نے انہوں ہوئے، کرتے بات میں بارے کے تعاون کے ہندوستان میں جنگ

 کردار اپنا میں بنانے محفوظ کو دنیا نے ہندوستان کر، پا قابو پر منتقلی کی انفیکشن میں فیصد چھٹے

 کہا نے نائیڈو جناب ہوئے، کرتے ذکر کا میل سنگ کے لگانے ٹیکے زیادہ سے ارب ایک۔ ہے ادا کیا

 میں عمل کے کرنے شروع دوبارہ کو برآمد عالمی کی ویکسین کو ممالک مند ضرورت ہندوستان کہ

 ۔ہے

 

 جمہوریہ صدر نائب ہوئے دیتے زور پر اہمیت کی سیکورٹی ٹائم میری میں دنیا گلوبالئزڈ ہوئی بڑھتی

 غیر اور روایتی رسائی تک ان کہ ہے ضروری یہ اور ،ہیں راستے کے خوشحالی سمندر کہ کہا نے



 پانچ نے انہوں میں سلسلے اس۔ رہے کے بوجھ کسی بغیر اور آزاد سے خطرات دونوں روایتی

 اور کھلی آزاد، میں جن ہیں کرتے وضاحت کی نظر نقطہ کے ہندوستان جو کیا ذکر کا اصولوں

 آفات قدرتی حل، پرامن کا تنازعات سمندری پر بنیاد کی قانون االقوامی بین تجارت، سمندری محفوظ

 کی ممالک اور تحفظ کا وسائل سمندری اور ماحول سمندری حل، اجتماعی کا خطرات سمندری اور

 ۔ہیں شامل افزائی حوصلہ رابطے کی سمندری دار ذمہ مبنی پر صالحیت کی جذب اور پائیداری

 

 نائب ہوئے، کرتے بیان پر طور کے شعبے اور ایک کے دلچسپی مشترکہ کو کارروائی کی وہوا آب

 ذریعے کے انصاف موسمیاتی راستہ کا لڑنے سے تبدیلی موسمیاتی کہ کیا اعادہ کا بات اس نے صدر

 ۔ہے ضرورت کی اپنانے تصویر مدتی طویل اور بڑی ایک کو ممالک لیے کے جس ہے

 

۔ ہے رہی کر انتظار ہمارا دنیا الگ ایک میں دور کے بعد کے امراض وبائی کہ کہا نے نائیڈو جناب

 اور انتخاب ساتھ ساتھ کے بھروسے اور لچک شفافیت، اور اعتماد جو ہے چیز وہ یہ" کہ کہا نے انہوں

 یورپ اور ایشیا کہ کیا اس بات کو نوٹ اور کہا نے انہوں ہے"۔ رکھتی اہمیت زیادہ بھی پر زائد ہونے

 پر، موقع اس۔ ہے کرتا ادا کردار اہم ایک عمل کا یورپ اجالس -ایشیا میں کرنے اکٹھا کو ممالک کے

 کے جذبے کے یکجہتی لیے کے بنانے یقینی کو ترقی اور سالمتی لیے کے سب میں خطے نے انہوں

 ۔کیا اعادہ کا عزم کے ہندوستان لیے کے بانٹنے ساتھ کے دنیا کو وسائل اور تجربات اپنے ساتھ

 

 دہلی نئی

 0203 نومبر، 26

 

 

 

 

 

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. 

 


