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 اعظم وزیر لیے کے حصے سطحی اعلی   کے اے جی این یو اور سمٹ کواڈ رہنماؤں کے

  دورہ ا امریکہ کاک

 0202 ،ستمبر 14

 یوشی اعظم وزیر کے جاپان موریسن، سکاٹ اعظم وزیر کے آسٹریلیا مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 02 میں امریکہ سی، ڈی واشنگٹن ہمراہ کے بائیڈن آر جوزف صدر کے امریکہ اور سوگا ہائڈے

 لیڈر۔ گے کریں شرکت میں سمٹ لیڈرز کے ورک فریم چار فریقی والے ہونےکو منعقد  0202 ستمبر

 اور ،گے لیں جائزہ کا رفت پیش والی ہونے بعد کے سمٹ ورچوئل پہلی اپنی کو 0202 مارچ 20

 ۔گے کریں خیال تبادلہ پر مسائل عالقائی کے دلچسپی مشترکہ

 کواڈ وہ پر، طور کے حصے ایک کے کوششوں جاریاپنی  کی پانے قابو پر مرض وبائی 21-کووڈ 

 کے حاضر عصر وہ۔ تھا گیا کیا میں مارچ سال اس اعالن کا جس گے لیں جائزہ کا اقدام ویکسین

 سیکیورٹی، سائبر انفراسٹرکچر، اور کنکٹوٹی ٹیکنالوجیز، ہوئی ابھرتی اور اہم جیسے مسائل عالمی

 کا خیاالت بھی پر تعلیم اور تبدیلی موسمیاتی نجات، سے آفات/  امداد انسانی سیکیورٹی، ٹائم میری

 فراہم موقع قیمتی ایک لیے کے چیت بات اور ڈائیالگ درمیان کے رہنماؤں سمٹ یہ۔ گے کریں تبادلہ

 پر وژن مشترکہ کے ان کے بنانے یقینی کو خطے پیسیفک انڈو جامع اور کھلے آزاد، کہ جو گا، کرے

 ۔ہے مبنی

 67 کے( اے جی این یو) اسمبلی جنرل کی متحدہ اقوام میں نیویارک کو 0202 ستمبر 02 اعظم وزیر

 کے جنرل ڈیبیٹ سال اس۔ گے کریں خطاب سے ڈیبیٹ جنرل کی حصے سطحی اعلی   کے سیشن ویں

 کرہ نو، تعمیر پائیدار کرنا، پیدا لچک ذریعے کے امید کی بازیابی سے 21"کووڈ  ہے موضوع کا

کو دوبارہ مضبوط بنانا  متحدہ اقوام اور احترام کا حقوق کے لوگوں ،کا رسپانس ضروریات کی ارض

 شامل ہے"۔

 

 دہلی نئی

 0202 ،ستمبر 14
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