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 برکس ذریعے کے کانفرنسنگ ویڈیو کو 2222 مئی 91 نے شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 برکس صدارت کی میٹنگاس ۔ کی شرکت میں میٹنگ کی تعلقات االقوامی بین /خارجہ وزرائے

 وفاقی کے برازیل۔ کی نے وانگیی  جناب خارجہ وزیر کے چین جمہوریہ عوامی تحت کے صدارت

 خارجہ وزیر کے فیڈریشن روسی فرانکا، البرٹو کارلوس سفیر امور خارجہ وزیر کے جمہوریہ

 وزیر کی تعاون اور تعلقات االقوامی بین کی افریقہ جنوبی جمہوریہ اور الوروف سرگئی سیڈرایمب

 ۔کی قیادت کی وفود اپنے اپنے نے پانڈور منڈیسا نالیڈی گریس محترمہ

 

 تین کے تبادلوں ثقافتی اور عوام سے عوام اور مالیات اور اقتصادی سیکورٹی، اور سیاسی نے وزراء

 2229 نے انہوں میں، سلسلے اس۔ کیا خیال تبادلہ پر بڑھانے آگے کو تعاون البرکس بین پر ستونوں

 ۔کیا یاد کو اپنانے کو حوالہ کے شرائط شدہ نظرثانی لیے کے رہنمائی کی تعلقات برکس میں

 

 پانے قابو پر اثرات اور پھیالؤ کے وبا کی 91-کووڈ ممالک برکس کہ کیا اعادہ کا بات اس نے انہوں

 کی کردار اہم کے او ایچ ڈبلیو میں نمٹنے سے وبا اس اور گے رکھیں جاری کام کر مل لیے کے

 رائٹس پراپرٹی انٹلیکچوئل بشمول اہمیت کی چیت بات جاری میں تنظیم تجارتی عالمی۔ ہے کی حمایت

 عمل پر ایجنڈے کے ترقی پائیدار 2202 اور پر؛ پہلوؤں متعلقہ سے تجارت کے تجویز کی چھوٹ کی

 ۔دیا زور پر درآمد

 

 کی مذاکرات درمیان کے یوکرین اور روس اور کیا خیال تبادلہ پر صورتحال کی یوکرین نے وزراء

 ۔کیا اظہار کا تشویش پر مضمرات کے تحفظ غذائی اور توانائی کے تنازعہ نے انہوں۔ کی حمایت

 



 بین سمیت کونسل سالمتی کی اس اور متحدہ اقوام اور بڑھانے آگے کو عمل کے اصالحات نے وزراء

 کی مطالبے کے نمائندگی زیادہ کی ممالک پذیر ترقی میں فورموں الجہتی کثیر اور تنظیموں االقوامی

 ۔سکیں کر ادا کردار اہم میں گورننس عالمی وہ تاکہ کی حمایت

 

 اور کنونشن ورک فریم کے متحدہ اقوام متعلق سے تبدیلی موسمیاتی کہ کیا اعادہ کا بات اس نے وزراء

 یافتہ ترقی نے انہوں۔ چاہیے جانا کیا احترام کا دفعات اور اصولوں مقاصد، کے معاہدے پیرس کے اس

 لیے کے مدد کی ممالک پذیر ترقی لیے کے نمٹنے سے تبدیلیوں ماحولیاتی سے طرف کی ممالک

 ۔دیا زور پر اہمیت کی تکمیل کی وعدوں اپنے کے کرنے فراہم فنانسنگ موسمیاتی اور ٹیکنالوجی

 

 دہشت اور کی مذمت شدید کی گردی دہشت بھی ذریعے کے یکس اور کہیں جہاں بھی، جب نے وزراء

 کے کرنے مقابلہ کا گردی دہشت میں مظاہر اور شکلوں تمام سمیت وحرکت نقل پار سرحد کی گردوں

 ۔کیا اظہار کا عزم

 

 اور لیا حصہ میں چیت بات پر ونسق نظم عالمی درمیان کے ممالک پذیر ترقی اور برکس نے وزراء

 ۔کیا خیال تبادلہ پر شمولیت زیادہ سے زیادہ ساتھ کے عمل کے برکس

 

 خیرمقدم کا مالقاتوں اور پیشرفت میں فارمیٹس دونوں پرسن ٹو پرسن اور بزنس ٹو بزنس نے وزراء

 ۔کی ظاہر امید کی تعاون مزید میں شعبوں ان اور کیا

 

 دہلی نئی
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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. 

 


