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 موریسن، سکاٹ اعظم وزیر کے آسٹریلیا کو 4242 ستمبر 42 نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ڈی واشنگٹن ہمراہ کے بائیڈن جوزف صدر کے امریکہ اور سوگا ہائیڈے یوشی اعظم وزیر کے جاپان

 ہوا خیال تبادلہ مفید درمیان کے قائدین۔ کی شرکت میں سمٹ لیڈرز کواڈ شخصی پہلی میں امریکہ سی،

 منحصر ہے۔ ورک فریم کواڈ پر جس دی تقویت کو اصولوں بنیادی اور اقدار مفادات، مشترکہ نے جس

 متعلقہ اپنے پر صورتحال عالقائی کی بحرالکاہل ہند اور ایشیا جنوبی اور افغانستان نے رہنماؤں۔ 4

 اپنے میں امداد انسانی گردی، دہشت انسداد نے انہوں میں، بارے کے افغانستان۔ کیا کو شیئر نظر نقطہ

 سالمتی کی متحدہ اقوام وہ کہ کیا مطالبہ سے طالبان اور ،کیا اتفاق پر کرنے گہرا مزید کو تعاون

 ۔کریں پابندی کی 4952 قرارداد کی کونسل

 کو گروہوں گرد دہشت اور ،کی مذمت کی استعمال کے پراکسیوں کے گردوں دہشت نے رہنماؤں۔ 2

 پار سرحد کہ جو دیا زور پر اہمیت کی کرنے انکار سے مدد عسکری یا مالی الجسٹک، کی قسم کسی

 ۔ہے سکتا جا کیا استعمال لیے کے بندی منصوبہاس کی  یا کرنے حملے انہگرد دہشت سمیت حملوں

 لیا، جائزہ کا رفت پیش والی ہونے سے بعد کے اجالس سربراہی کے 4242 مارچ نے لیڈرز کواڈ. 2

 نے انہوں۔ کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا داری شراکت کی ویکسین 25 ڈکوو پر طور خاص

 25 ڈکوو ساختہ بھارت میں خطے بحرالکاہل -ہند بھارت کہ کیا خیرمقدم کا اعالن اس کے اعظم وزیر

 سفر االقوامی بین۔ گا کرے شروع سے 4242 اکتوبر ساتھ کے خوراکوں ملین آٹھ فراہمی کی ویکسین

 کے ممالک نے اعظم وزیر ساتھ، کے مقصد کے بنانے یقینی کو گوئی پیش اور النے پر معمول کو

 پیش تجویز منظوری کے حوالے سے باہمی کی سرٹیفکیٹ ویکسینیشن اور اصول سفری مشترکہ مابین

 ۔کی

 کوششوں، کی کاربونائزیشن ڈی میں کاموں کے بندرگاہ اور رانی جہاز تبدیلی، موسمیاتی نے قائدین. 9

سپالئی  کی فراہمی کی توانائی صاف لچکدار اور دارانہ ذمہ تعیناتی، کی ٹیکنالوجی ہائیڈروجن صاف

 نے اعظم وزیر میں، تناظر اس۔ کیا خیال تبادلہ پر اقدامات مثبت کے حوالے سے ضرورت کی چین

 کی اتحاد ہائیڈروجن گرین عالمی ایک ہوئے دیکھتے کو صالحیتوں اور طاقتوں متعلقہ ہمارے اپنے

 گریننگ کے چین ویلیو شپنگ جو کی النچ بھی فورس ٹاسک شپنگ ایک نے رہنماؤں۔ کی پیش تجویز

 کواڈ تین دیگر میں اقدام اس ٹرسٹ پورٹ ممبئی۔ گی کرے مربوط کوکے کام  کاربونائزنگ ڈی اور

 شراکت میں کام کرے گا۔ ساتھ کے بندرگاہوں کی ممالک



 کیے جاری اصول کواڈ میں بارے کے استعمال اور حکمرانی ترقی، ڈیزائن، ٹیکنالوجی نے قائدین. 6

 کریں رہنمائی طرف کی کاری جدت کی معیار اعلی کھلے، دار، ذمہ کو دنیا بلکہ خطے صرف نہ جو

 ۔گے

 رہنماؤں لیے، کے بنانے مضبوط اسے اور پہنچانے سہولت کی روابط عوام سے عوام کے مابین. 7

 اور ماسٹرز میں شعبوںکے  (STEM) اتریاضی اور انجینئرنگ ،ٹیکنالوجی ،سائنس میں امریکہ نے

 ۔کیا اعالن کا پروگرام فیلوشپ لیے کے طلباء 222 سال ہر لیے کے کرنے حاصل ڈگری کی ڈاکٹریٹ

 کی ڈھانچے بنیادی عالقائی تاکہ گیا کیا شروع گروپ کوآرڈینیشن انفراسٹرکچر کواڈ ایک. 8

 کو کوششوں کی سازی صالحیت اور مدد تکنیکی نظر، نقطہ اور سکے جا لیا جائزہ کا ضروریات

 ۔سکے جا کیا مربوط

 کی آفات تبدیلی، تاکہ موسمیاتی دیا تشکیل بھی گروپ ورکنگ تعاون خالئی ایک نے رہنماؤں. 5

 لیے کے دینے جواب کا چیلنجوں میں ڈومینز مشترکہاس سے نمٹنے، اور  اور نگرانی کی تیاریوں

 ۔جاسکے کیا تبادلہ کا ڈیٹا سیٹالئٹ

 تعمیری کے اس اور رفتار مثبت کی کواڈ وہ کہ تھا موقع ایک لیے کے قائدین اجالس سربراہی. 22

 ہند جامع اور کھلے آزاد، ایک نے قائدین۔ بنائیں قوت ایک لیے کے بھالئی پر سطح عالمی کو ایجنڈے

 برقرار رابطہ باقاعدہ نے انہوں۔ کیا اعادہ کا وژن مشترکہ اور عزم اپنے لیے کے خطے الکاہل بحر

 ۔کیا اتفاق پر رکھنے جاری چیت بات سطحی اعلی   اور رکھنے

 دستاویزات کی نتائج کے سمٹ

 بیان مشترکہالف۔ 

 شیٹ حقائق پر مبنی ۔ب

 صورت کی اصولوں کے گورننس اور ڈویلپمنٹ ڈیزائن، ٹیکنالوجی ج

 

 سی ڈی واشنگٹن
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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. 

 


