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 کے ما بین میٹنگ کا انعقاد تعلقات االقوامی بین/ خارجہ  ء وزرا برکس ممالک کے

 0202 ،جون 01

 

 ذریعے کے کانفرنسنگ ویڈیو کو 0202 جون 2 نے جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر کے ہند جمہوریہ

 کے برازیلاس اجالس میں ۔ کی صدارت کی میٹنگ کی تعلقات االقوامی بین/  خارجہ وزرائے برکس

 برائے وزیر کے فیڈریشن روسی ،فرانکا فرانکو البرٹو کارلوس سفیر خارجہ وزیر کے جمہوریہ وفاقی

 اور جناب وانگ ای خارجہ وزیر کے چین جمہوریہ عوامی اور الوروف سیرگئیسیڈر امب خارجہ امور

 مانڈیسا لیڈین گریس محترمہ وزیر کی تعاون اور تعلقات االقوامیکے بین  افریقہ جنوبی جمہوریہ

 ۔کی قیادت کی وفود ممالک کے اپنے اپنے پانڈور

 تین کے تبادلے ثقافتی اور عوام سے عوام اور مالی، اور معاشی سالمتی، اور سیاسی نے وزراء

 ۔کیا خیال تبادلہ پر بڑھانے آگے کو تعاونممالک کے مابین  کسبر پر ستونوں

 نے ءوزرا۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر اثرات معاشی اور سماجی کے ضمر وبائی 21 ڈکوو نے ءوزرا

باہمی دلچسپی کے  نے ءوزرا۔ کیا خیال تبادلہ بھی پر ضرورت کی اصالحات میں نظام جہتیال کثیر

 انٹرا ساتھ ساتھ کے کرنے خیال تبادلہ پر گردی دہشتانسداد  ترقی، پائیدار، امور عالقائی اور عالمی

 ۔کیا خیال تبادلہ پر طریقوں کے بڑھانے کو تعاون برکس

 کے برکس' میں بارے کے اصالحات اور مضبوطی کی نظام جہتی کثیر' نے انہوں پر، موقع اس

 ،ڈھانچے بنیادی کے اس اور متحدہ اقوام میں جس کیا، جاری اور اپنایا کو بیان وزارتی مشترکہ

 کے عالوہ (ECOSOC) کونسل سماجی اور اقتصادی اور سیکرٹریٹ اسمبلی، جنرل، کونسل سالمتی

 این یو اور او ٹی ڈبلیوآرکیٹکچر،  مالیاتی االقوامی بین کے زیر نمائندگی بینک ورلڈ اور ایف ایم آئی

اور عالمی ادارہ صحت کے ساتھ ساتھ  نظام تجارتی کثیرالجہتی والے کرنے نمائندگی کی ٹی ٹی سی

 مضبوط کرنے طریقے سے جامع کو آرکیٹکچر جہتی کثیر پورے سمیتعالمی ہیلتھ گورننس سسٹم 

 عمل کے سازی فیصلے عالمی نے وزراء۔ ہے گیا دیا زور پر ضرورت اشد کی اصالح اس میں اور

 کی شرکت بامعنی زیادہ سے زیادہ کی ممالک یافتہ ترقی کم سے کم اور پذیر ترقی میں ڈھانچے اور

 اسے اور ،دیا زور پر بنانے شریک اور نمائندہ جامع، زیادہ کو گورننس عالمی لئے کے سہولت

 کو اس لنک پر بیان مشترکہاس ۔ کہا لئے کے کرنے آہنگ ہم طریقے سے بہتر سے حقائق عصری

https://bit.ly/3g3G2RQ دیکھا جا سکتا ہے۔ 

https://bit.ly/3g3G2RQد


 برکس انٹرا نے وزراء۔ اپنایا بھی کو بیان میڈیا مشتمل پر امور مختلف کے دلچسپی مشترکہ نے ءوزرا

 ہوئے کرتے خیال تبادلہ پر صورتحال وبائی 21 ڈکوو نے وزراء۔ لیا جائزہ کا پیشرفت میں تعاون

 وزراء۔ دیا زور پر کرنے عمل اس پر اور قیام بروقت کے سنٹر ڈویلپمنٹ اینڈ ریسرچ ویکسین برکس

 پذیر ترقی میں ضمن اس اور ،کیا اعادہ کا اپنے عزم سے 0202 ایجنڈا لئے کے ترقی پائیدار نے

۔ دیا زور پر اہمیت کی اعانت مالی لئے کے منتقلی کی ٹکنالوجی اور سازی صالحیت ترقی، کو ممالک

 سی آر-آر ڈی بی سی بشمولجسے  کیا اظہار کا حمایت اپنی بھی لئے کے معاہدے پیرس نے وزراء

 شراکت اقتصادی برکس نے انہوں ہے۔ گیا اپنایا تحت کے اصولوں کے سی سی سی ایف این یو کے

 ذریعے کے طرح ہر لئے کے حاصل کرنے میں انداز موثر کو نفاذ جامع کے عملی حکمت 0202

 ۔دیا زور پر کرنے عملدرآمد

 کے جس اور بھی، جہاں بھی، جب میں، مظاہر اور شکلوں تمام کی اس کے گردی دہشت نے ءوزرا

 کی گردی دہشت انسداد برکس نے انہوں۔ کیا اظہار کا مذمت شدید کی ،جاتا ہو کیا ارتکاب بھی ذریعہ

 پالن ایکشن مبنی پر نتیجے میں جس کیا، اظہار کا عزم کے کرنے نافذ پر طور مکمل کو عملی حکمت

 ۔ہیں شامل بھی ذریعے کے

 کا مالقاتوں اور پیشرفتوں والی ہونے میں شکلوں دونوں عوام سے عوام اور بزنس ٹو بزنس نے وزراء

اس  بیان میڈیااس حوالے سے ۔ ہیں منتظر کے تعاون زیادہ سے زیادہ میں شعبوں ان اور کیا، خیرمقدم

 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ https://bit.ly/3i9Zf75لنک 

 ۔سراہا کو کوششوں کی ہندوستان میں رکھنے برقرار کو رفتار کی تعاون برکس نے شرکاء برکس

 

 دہلی نئی

 0202 جون 1

 

 

 

 

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. 
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