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ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ IBSA ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ 

ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀ ਵਰਿਾਇਤੀ ਮੀਵ ੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ 

ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਗਰੇਸ ਨਾਲੇਡੀ ਮੰਡੀਸਾ ਪ੍ਾਂਡੋਰ ਅਤੇ ਬਰਾਜੀਲੀ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸੱਕਤਰ (ਉਪ੍-

ਮੰਤਰੀ) ਰਾਜਦ ਤ ਫੈਬੀਓ ਮਾਰਜਾਨੋ ਨੇ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਿਫਦਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ। 
 

ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ IBSA ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ ਅੱਗ ੇਿਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿ ਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਵਿਆ, ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ, ਵ ਕਾਉ ਵਿਕਾਸ, ਬਹੁਪ੍ੱਿੀ ਿਪ੍ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਵਥਆਰਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ  ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆ ਂਅਤੇ 

ਦੱਿਣ-ਦੱਿਣੀ ਸਵਹਯੋਗ ਸਮੇਤ ਆਲਮੀ ਮਹੱਤਿ ਦੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਮੁੱਵਦਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿ ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੱੁ  ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ 

COVID  -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤਜਰਬ ੇਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ IBSA ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਿ ਦੇ ਿਾਤਮ ੇਲਈ ਫੰਡ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
 

ਇਸ ਮੌਕ ੇ'ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ ਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰ ੇIBSA ਸਾਂਝਾ 

ਮੰਤਰੀ ਪੱ੍ਧਰੀ ਵਬਆਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ ਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ 

ਵਿਚ ਤੇਜ ਅਤੇ ਵਿਆਪ੍ਕ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨ ੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਿਾਲੀ, ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ, ਵਨਆਂਪ੍ ਰਨ, ਜਿਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ ਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸ਼ਰੇਣੀਆ,ਂ ਦੋਨਾ ਂਚੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ 

ਦੇਸ਼ਾ ਂਨ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਪ੍ਵਰਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱਤਾ। 
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵਬਆਨ https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32989 'ਤੇ ਿੇਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ IBSA ਭਾਈਿਾਲੀ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਵਤੰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਵਿਚ IBSA ਦੇ ਆਯੋਜਨ 

ਕਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗ ਾਈ। 
 

ਦੱਿਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਾਜੀਲ ਨੇ IBSA ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਂਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 
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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. 

 


