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نے  یمود ندریجناب نر راعظمیوز 12 شرکت کرکے آج  ںیبرکس سربراہ کانفرنس م ںیو

یک ادتیق یبھارت ک  

 0202نومبر،  81

ویں برکس سربراہ کانفرنس میں شرکت کرکے 20وزیراعظم جناب نریندر مودی نے   :0202/ نومبر 17 نئی دلی،

کو ورچوول  0202نومبر  21بھارت کی قیادت کی۔ یہ سربراہ کانفرنس روس کے صدر والدیمیر پتن کی صدارت میں 

عالمی استحکام، مشترک سکیورٹی اور اختراعی ‘ سربراہ کانفرنس کا موضوع تھا:   منعقد کی گئی۔  طریقے سے

جیر بولسونارو، چین کے صدر شی جن پنگ اور جنوبی افریقہ کے صدر سرل راما فوسا نے  برازیل کے صدر  ۔’ترقی

 بھی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔

 

عالمی وبا کی وجہ سے پیدا چیلنجوں کے باوجود برکس میں تیز رفتاری  21-وزیراعظم نے روس کی قیادت میں کووڈ

نے دہشت گردی کے خالف لڑائی میں اور عالمی معیشت کو فروغ پر صدر پتن کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ برکس 

اور خاص طور پر حفاظتی کونسل اور ڈبلیو ٹی او ، آئی ایم   دینے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نے اقوام متحدہ

اکہ انہیں دور کے لیے کہا، ت  ضروری اصالحات  میں   اداروں  ایف اور ڈبلیو ایچ او وغیرہ جیسے دیگر بین االقوامی

 حاضر کے حقائق کی روشنی میں فائدہ مند بنایا جاسکے۔

 

بھارت کی   کے لیے کہا اور اس سلسلے میں انہوں نے  عالمی وبا سے نمٹنے میں تعاون 21-وزیراعظم نے کووڈ

 میں برکس کی 0202سے زیادہ ملکوں کو الزمی داؤوں کی سپالئی کے لیے کہا۔ انہوں نےکہا کہ  252طرف سے 

بھارت روایتی دواؤوں، ڈیجیٹل صحت، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات اور ثقافتی تبادلوں سمیت   اپنی قیادت میں

 کو ٹھوس شکل دینے پر توجہ مرکوز کرے گا۔  برکس ملکوں کے مابین تعاون

 

 سربراہ کانفرنس کے اختتام پر برکس رہنماؤں نے ماسکو اعالمیے کو منظوری دی۔

 

 نئی دہلی

 0202نومبر،  81

 

 

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. 

 
 


