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 میٹنگ ورچوئل طریقے سے کی خارجہ وزرائےکے اور جنوبی افریقہ ہندوستان، برازیل 

 0202 ،ستمبر 16

 

 کے کانفرنسنگ ویڈیو کو 0202 ستمبر 61 نے جیشنکر ایس جناب خارجہ وزیر کے ہند جمہوریہ

 روایتی کے خارجہ وزرائے کے بب( ممالکاے ایس بی آئی) ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ ذریعہ

 محترمہ وزیر کے تعاون اور تعلقات االقوامی بین کے افریقہ جنوبی جمہوریہ ۔کی صدارت کی اجالس

 کے شہریت اور مختاری خود قومی کے برازیل جمہوریہ وفاقی اور پانڈور مینڈیسا نیلیڈی گریس

 ۔کی قیادت کی وفود اپنے اپنے نے مرزانو، فیبیو سفیر (وزیر نائب) سکریٹری

 

 تبادلہ پر بڑھانے آگے کو تعاونکے  (اے ایس بی آئی) ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ نے وزراء

 سالمتی، امن، میں جن کیا خیال تبادلہ بھی پر امور مختلف حامل کے اہمیت عالمی نے وزراء۔ کیا خیال

اور  اسلحہ، تخفیف نظام، تجارتی الجہتی کثیر ترقی، پائیدار تبدیلی، موسمیاتی مقابلہ، کا گردی دہشت

 نے وزراء مزید،۔ ہیں شامل تعاون کے ساتھ جنوب کی جنوب اور معامالت کے پھیالؤ عدماسلحہ کے 

 ایس بی آئی لئے کے خاتمے کے بھوک اور غربت اور کیا شیئر تجربہ اپنا پر ضمر وبائی 61۔ ڈکوو

 ۔کی تعریف کی کام گئے کئے ذریعہ کے فنڈ اے

 

 کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام پر، طور کے کوشش مشترکہ کی جنوب عالم نے انہوں پر، موقع اس

 نے وزراء۔ کیا جاری اور اپنایا کو بیان وزارتی مشترکہ کے اے ایس بی آئی متعلق سے اصالحات کی

 کی پیشرفت ٹھوس لئے کے اصالحات جامع اور رفتار تیز میں کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام

 پر پہنچانے تقویت کو عزم اور کرنے دوگنا کو کوششوں کی برادری االقوامی بین لئے کے یابیحصول

 کے لئے کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام موثر اور دار ذمہ مساوی، جامع،ایک نمائندہ،  اور ۔دیا زور

جس کے تئیں اقوام متحدہ کے  عزم کا اعادہ کیا میں سلسلے کے توسیع میں رکنیت کی کونسل سالمتی

شمولیت  کی نمائندگی کی ممالک پذیر ترقی اور ہوئے ابھرتے میں جات زمرہ مستقل غیر اور مستقل

کو یہاں پایا جا سکتا ہے  بیان مشترکہممالک کے  اے ایس بی آئی۔ بھی شامل ہے

documents.htm?dtl/32989-https://www.mea.gov.in/bilateral 

کے  ممالک تین اپنے اور بڑھانے کو تعاون کے اے ایس بی آئی کثیر الجہتی فورم میں نے وزراء

 ۔کیا اتفاق پر انعقاد کے پروگراموں کے اے ایس بی آئی مابین

https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32989
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32989


 کی ہندوستان میں رکھنے برقرار کو رفتار کی تعاون اے ایس بی آئی نے برازیل اور افریقہ جنوبی

 ۔سراہا کو کوششوں

 

 دہلی نئی

 0202 ،ستمبر 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


