
First I2U2 (India-Israel-UAE-USA) Leaders’ Virtual 
Summit 
July 12, 2022 

 رہنماؤں کی ورچوئل سمٹامریکہ(  -متحدہ عرب امارات -اسرائیل -)ہندوستان 12U2 پہلی

 2222 ،جوالئی 12

 

وزیر اعظم جناب نریندر مودی اسرائیل کے وزیر اعظم یائر الپڈ، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ 

چوٹی کانفرنس میں  I2U2 محمد بن زید النہیان اور امریکہ کے صدر جوزف آر بائیڈن کے ساتھ ایک

کو منعقد ہوگی۔  2222جوالئی  41طور پر  ورچوئلکی پہلی لیڈرز سمٹ  I2U2 شرکت کریں گے۔

I2U2  کو منعقدہ چار ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے  2224اکتوبر  41گروپنگ کا تصور

دوران پیش کیا گیا تھا۔ تعاون کے ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ہر ملک باقاعدگی سے 

 شیرپا سطح پر بات چیت کرتا ہے۔

ا مقصد چھ باہمی طور پر شناخت شدہ شعبوں جیسے پانی، توانائی، نقل و حمل، خال، صحت، ک I2U2۔ 2

اور خوراک کی حفاظت میں مشترکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ بنیادی ڈھانچے کو 

جدید بنانے، ہماری صنعتوں کے لیے کم کاربن کی ترقی کے راستے، صحت عامہ کو بہتر بنانے، اور 

م ابھرتی ہوئی اور سبز ٹیکنالوجیز کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے نجی شعبے کے سرمائے اور اہ

 مہارت کو متحرک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

کے فریم ورک کے اندر ممکنہ مشترکہ منصوبوں کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے  I2U2 رہنما۔ 3

رے متعلقہ عالقوں اور اس سے باہر تجارت اور دیگر مشترکہ شعبوں پر تبادلہ خیال کریں گے تاکہ ہما

سرمایہ کاری میں اقتصادی شراکت داری کو مضبوط کیا جا سکے۔ یہ منصوبے اقتصادی تعاون کے 

اور ہمارے کاروباری افراد اور کارکنوں کے لیے  ،لیے ایک نمونہ کے طور پر کام کر سکتے ہیں

 مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔

 نئی دہلی
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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. 


