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 اجالس کا فورم اکیڈمکویں 7بھارت، برازیل اور ساؤتھ افریقہ کے 

 0202 اگست، 11

 

ؤتھ افریقہ  بھارت، برازیل اور سا نے سنگھ رنجن کمار راج ڈاکٹر خارجہ امور برائے مملکت وزیر

 کیا منعقد ورچوئل طریقے سے کو 0202 اگست 20-22 جسے کیا افتتاح کا فورم اکیڈمک ویں 7 کے

 ۔ہے رہاجا 

 

 کے نظریات جمہوری افریقہ جنوبی اور برازیل ہندوستان، کہ کہا میں ریمارکس اپنے نے وزیر مملکت

 ہیں، متحد میں لڑائی دیرینہ خالف کے اکھاڑنے کو وراثتوں آبادیاتی نو اور ،ہیں متحد میں عمل اپنے

 کی اداروں الجہتی کثیر سمیت او ایچ ڈبلیو اور او ٹی ڈبلیو بینک، ورلڈ ایف، ایم آئی متحدہ، اقواماور 

 ساؤتھ گلوبل کہ ڈالی روشنی پر بات اس نے انہوں ۔ہے حصہ بڑا کا ان میں کرنے تیز کو اصالحات

 کرنے نافذ ساتھ کے اقدار کی مداخلت عدم اور مشروطیت غیر مساوات، کو ایجنڈے ترقیاتی اتحاد میں

 مختلف لیکن مشترکہ اور مرکزیت کی اہداف کے ترقی پائیدار انہوں نے جبکہ ،ہے سکتا دے مدد میں

 آئی جاری نے وزیر مملکت صالحیتوں پر زور دیا۔ متعلقہ ہوئے بات کرتے پر اصول کے داریوں ذمہ

 آگے کو تعاون اور داری شراکت اور ،سراہا کو کوششوں تحت کے پروگرام فیلوشپ اے ایس بی

 نے جس کا بھی تذکرہ کیا فنڈ اے ایس بی آئی نے انہوں۔ کو سراہا شراکت تسخیر ناقابل میں بڑھانے

 کے تعاون اور ہے، کیا مظاہرہ کا کارکردگی معمولی غیر میں سالوں تمام ان سے بعد کے قیام اپنے

 ہے دیتا تقویت کو بیانیے کے' ترقی جنوب کے' واقعیکہ  جو ہے کرتا نمائندگی کی ماڈل ایسے ایک

 ۔ہے بڑھاتا آگے کو حل جہتیال کثیر لیے کے حصول کے جی ڈی ایس اور

 

 ہے، رہی کر (RIS) کنٹریز ڈویلپنگ فار سسٹم انفارمیشن اینڈ ریسرچ میزبانی کی ایونٹ روزہ دواس 

 کے شیرپا اے ایس بی آئی میں اس۔ ہے ٹینک تھنک مختار خود ایک کا خارجہ وزارت بھارتی کہ جو

 معاشی ساتھ ساتھ کے چیزوں اور دوسری کہ جو ہے گئی کی چیت بات پر داری شراکت معاشی ساتھ

 ڈیجیٹلفراہم کرنے کے عالوہ  تعاون میں بنانے چین ویلیو لچکدار بعد کے امراض وبائی اور انضمام

 پر وحرکت نقل متعلقہ سے 21 ڈکوو جو کہ فورم،یہ ۔ گی کرے تیز کو عمل کے ٹرانزیشن گرین اور

 کے تعاون ترقیاتی کے اے ایس بی آئی ہے، رہا جا کیا منعقد میں فارمیٹ ورچوئل سے وجہ کی پابندی

کا  سیشن موضوعاتی اہم تین میں ایونٹ اس۔ ہے کرتا مرکوز توجہ بھی پر بنانے مضبوط کو اقدامات

 لیے کے رسائی تک بحالی معاشی اور فنڈ' ، جو کہ ان موضوعات پر مشتمل ہیںانعقاد کیا جا رہا ہے



 تعاون؛ آئی بی ایس اے سے متعلق ویلیو چین لچکدار اور تجارت ؛'ضروریات کی بعد کے ضمر وبائی

 کی پیداوار"۔ لچک بعد کے ضمر وبائی ذریعے کے ترقی کی شعبے سماجی جامع اور ٹیکنالوجی'

 ہندوستان، جو ہے فورم انوکھا ایک اے ایس بی آئی۔ ہے چیئرمین موجودہ کا آئی بی ایس اے ہندوستان

 اکٹھا کو معیشتوں بڑی کی اعظموں بر مختلف تین اور جمہوریتوں بڑی تین افریقہ، جنوبی اور برازیل

ٹریننگ  اور ماہرین کامیابی کی اے ایس بی آئی۔ ہے سامنا کا چیلنجز کے طرح اسی جنہیں ہے، کرتا

اچھے  کو فائدے اور چاہت کی تعاون جنوب - جنوب کر ہٹ سے شعبوں روایتی کے کے تبادلے

 ۔ہے کرتی ظاہر طریقے سے

 

 دہلی نئی

 0202 اگست، 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


