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 اجالس چوتھا کا شیرپا سوس اور شیرپا برکس

 0202 ،دسمبر15 

 

 صدارت کی ہندوستان دوران کے 0202 سال کو 0202 دسمبر 21 نے شیرپا سوس اور شیرپا برکس

)سی پی وی اینڈ او آئی  سکریٹری صدارت کی میٹنگاس  ۔ کی میٹنگ اختتامی اور چوتھی اپنی میں

 ۔کی پر طور کے شیرپا برکس کے ہندوستان نے بھٹاچاریہ سنجے جناباے( 

 صدارت اپنی۔ کیا فراہم موقع کا لینے جائزہ کا سرگرمیوں والی ہونے منعقد سال اس نے اجالساس ۔ 0

 کا' رائے اتفاق اور استحکام تسلسل، برائے تعاون برکس انٹرا :21'برکس@ نے ہندوستان لیے، کے

 انسداد (ii) اصالح؛ کی نظام الجہتی کثیر (i) -درج ذیل ہیں ترجیحاتجس کے  تھا کیا منتخب موضوع

 کا حل تکنیکی اور ڈیجیٹل لیے کے حصول کےپائیدار ترقی کے اہداف  (iii) تعاون؛ گردی دہشت

 ۔بڑھانا کو تبادلے عوام سے عوام کے مابین (iv) اور استعمال؛

 دہلی نے قائدین۔ منعقد ہوا میں فارمیٹ ورچوئل کو 0202 ستمبر 9 اجالس سربراہیتیرہویں برکس ۔ 3

 سیاسی،اور  کیا، اعادہ کا عزم ان کے کے لڑنے سے مرض وبائی کووڈ نے جس اپنایا کو اعالمیہ

 کو برکس اور کیا گہرا کو کوششوں مشترکہ کی ممالک برکس پر محاذوں ثقافتی اور اقتصادی سالمتی،

 ۔بخشی جان نئی

 بنانے مضبوط کو نظام الجہتی کثیر میں میٹنگ اپنی میں 0202 جون نے خارجہ وزرائےبرکس ۔ 4

 اور جوابدہ مزید کو حکمرانی طرز عالمی تاکہ اپنایا کو بیان مشترکہ کے النے اصالحات میں اس اور

 کی برکس ۔سکے جا بنایا جوابدہ سامنے کے ممالک رکن اور نمائندہ جمہوری، شفاف، موثر، چست،

 برکس ممالک پر سطحوں تمام میں جس اپنایا نے شیرپاس میں 0202 ستمبر کو شرائط شدہ نظرثانی

لئے  کے کرنے مضبوط مزید اور رکھنے برقرار کو طریقوں کے کرنے کام مبنی پر رائے اتفاق میں

 ۔گیا کیا اعادہ کا عزم برکس ممالک کے

 02 تقریبا   سے میں جن گیا، کیا انعقاد کا تقریبات اور میٹنگز برکس 212 تقریبا   دوران، کے سالاس ۔ 1

 افتتاحی جس میں گیا، بڑھایا تک شعبوں نئے کو تعاون برکس انٹرا۔ ہوئے منعقد پر سطح وزارتی

 شامل ہیں۔ میٹنگ پہلی کی وزراء آبی برکس اور سمٹ ہیلتھ ڈیجیٹل برکس

 دہشت انسداد جیسے کہ برکس -ہیں شامل کامیابیاں درج ذیل دیگر کے دورانصدارت  کی ہندوستان۔ 6

 کے شنکنسٹلی سیٹالئٹ سینسنگ ریموٹ کرنا، فعال کو فارم پلیٹ کے تحقیق زرعی پالن، ایکشن گردی

 برکس پر مدد انتظامی باہمی اور تعاون میں معامالت کسٹمز دستخط، پر معاہدے کے تعاون میں میدان



 شعبے کے ضابطے کے مصنوعات طبی لیے کے استعمال انسانی اور دینا، شکل حتمی کو معاہدے

 ۔دینا شکل حتمی کو معاہدے پر تعاون میں

 کے چین رپورٹ اوور ہینڈ اور گیول برکس دوران، کے میٹنگ شیرپا سوس اور شیرپا برکس۔ 7

 آغاز کا جس کیں پیش بھی ترجیحات اپنی لیے کے شپ چیئر برکس اپنی نے چین۔ گئی دی کر حوالے

 ۔ہوگا سے 0200 جنوری یکم

۔ کی تعریف کی شپ چیئر برکس کی کی ہندوستان میں 0202 نے داروں شراکت کےبرکس ممالک ۔ 8

 جس کی، تعریف کی سرگرمیوں گئی کی شروع باوجود کے رکاوٹوں کی پابندیوں 29 -کووڈ نے انہوں

برکس ممالک کے  ہوئے دیتے تقویت کو اصولوں کے رائے اتفاق اور استحکام تسلسل، سے وجہ کی

 پارٹنرشپ اسٹریٹجک برکس کہ کیا تسلیم اس بات کو نے انہوں۔ ہے ملی تقویت مزید کو تعاون مابین

 برکس۔ گیا کیا مضبوط دوران کے سال لیے کے فائدے باہمی کے عوام ہمارے اور ممالک ہمارے کو

 تعاون مکمل کو چین لیے کے شپ چیئر برکس والی آنے میں 0200 نے داروں شراکت کے ممالک

 دوران کے سال شپ چیئر اپنے کا داروں شراکت برکس اپنے نے ہندوستان۔ کیا اتفاق پر کرنے فراہم

 ہوا متحرک اور مضبوط مزید برکس دوران کے جس کیا، ادا شکریہ لیے کے رابطوں تعمیری کی ان

 ۔ہے

 

 دہلی نئی

 0202 دسمبر، 15

 

 

 

 

 

 

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. 

 


