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 بین االقوامی جنوبی چوٹی اجالس کی آواز

 0602، 60جنوری 

 

 خصوصی ورچول چوٹی اجالس کی میزبانی کو ایک 0602جنوری،  22-20ایک منفرد قدم کے طور پر ہندوستان 

مقصدیت  تھیم کے تحت "آواز کی وحدت،"وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ" کے کرے گا۔ اس چوٹی اجالس کا موضوع 

ممالک کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اپنے نقطہ نظر اور ترجیحات  کی وحدت'' ہے جس کا اولین مقصد پورے جنوبی

سے زیادہ ممالک کو شرکت کی دعوت دی جا  206اس چوٹی اجالس میں  ۔شیئر کرنے کی غرض سے اکٹھا ہے

  رہی ہے۔

 

یہ پہل وزیر اعظیم نریندر مودی کی بصیرت سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس' سے 

 تاثیر ہے۔کٹمبکم کے زیر  یوواور ہندوستان کے فلسفہ واسودمتحرک ہے اور 

 

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا کہ وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ کے مباحثے میں شراکت دار  ہندوستان

 ممالک سے حاصل ہونے والے قیمتی انپٹ کو عالمی سطح پر مناسب ادراک حاصل ہو۔

 

ی کی ہندوستان کی جاری صدارت ان ممالک کے لیے ایک خاص اور مضبوط موقع فراہم کرت 06عالوہ ازیں جی 

یہ وزیر سکیں۔  سے اپنے خیاالت اور توقعات کا اظہار کر 20جیوہ  تاکہ کا حصہ نہیں ہیں پروسیس 20جیہے جو 

شراکت داروں بلکہ  G20صدارت نہ صرف ہمارے  06جی ہے کہ ہندوستان کی  عین موافق اعظم کے اس بیان کے

ان سنی کردی گی، جن کی آواز اکثر  گلوبل ساؤتھ میں ہمارے ساتھی مسافروں کی مشاورت سے تشکیل دی جائے

 جاتی ہے۔

جنوری کو  22جنوری کو اور چھ سیشن  20۔ چار سیشن سیشنز منعقد کیے جانے کا خیال ہےاجالس میں دس  چوٹی

 ممالک کے رہنماؤں/ وزراء کی شرکت متوقع ہے۔ 06-26ہر سیشن میں  ہوں گے۔

 

وزیر اعظم  بذات خود اس کی میزبانیسطح پر ہوں گے اورملکت/حکومت کی سیشن سربراہان م یافتتاحی اور اختتام

فار ہیومن سنٹرک  -"وائس آف گلوبل ساؤتھ  موضوع ہوگا میں موجود لیڈروں کے لیے کریں گے۔افتتاحی سیشن

 مقصد کی وحدت"۔-"اتحاد کی آواز وگاسیشن کا موضوع ہ وں کے لیے مختصڈولپمنٹ" ہے اور اختتامی لیڈر

 

 وزارتی سطح کے سیشنز ہوں گے، جن کے درج ذیل موضوعات ہوں گے: 5چوٹی اجالس میں اس کے عالوہ، اس 

 

  سیشن سے خطاب کریں گےعوام پر مبنی ترقی کی مالی اعانت" پر وزرائے خزانہ 

 کے  ( کے ساتھ ترقی میں توازن"الئف"ماحول دوست طرز زندگی ) سیشن اوزراء ک سے متعلق ماحولیات

 موضوع پر ہوگا۔

 " ے سیشن مختص " کے موضوع پر وزرائے خارجہ ککی یقینیسازگار ماحول  -کی ترجیحات  ساؤتھگلوبل

 ہے

  توانائی سے متعلق وزراء کا سیشن ہوں گے۔" پر الئحہ عملخوشحالی کا  -اور ترقی  بچت"توانائی کی 

 "وزراء کا اجالسکے موضوع پر کی دیکھ بھال کے نظام کی تعمیر میں تعاون"  حفاظت کی صحت 



  "سیشنپر وزرائے تعلیم کا کے موضوع "انسانی وسائل کی ترقی اور صالحیت سازی 

 پر تجارت اور  کے موضوع تجارت، ٹیکنالوجی، سیاحت اور وسائل" -کی ترقی  ی"گلوبل ساؤتھ میں ہم آہنگ

 سیشنوزراء کا  کامرس

 "G-20 "کا سیشنپر وزرائے خارجہ موضوع : ہندوستان کی صدارت کے لیے تجاویز 

 

 مذکورہ سربراہان اجالس سے متعلق مزید تفصیالت مقررہ اوقات میں فراہم کی جائیں گی۔

 

 0602، 60جنوری 

 نئی دہلی

 

 

 
 

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. 

 


