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G -4 ਦੇਸ ਼ਾਂ ਦ ਸ ਝ
਼ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਪਰਸ
ੈ ਬਿਆਨ
22 ਸਤੰਿਰ, 2021
1. 22 ਸਤੰਿਰ, 2021 ਨੰ G -4 ਦੇਸ ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਯ ਨੀ ਿਰ ਜੀਲੀ ਬਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਮਹ ਮਬਹਮ ਸਰੀ ਕ ਰਲੋ ਸ ਅਲਿਰਟੋ
ਫ੍ਰ ੈਂਕੋ ਫ੍ਰ ੈਂਕ , ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਬਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਮਹ ਮਬਹਮ ਸਰੀ ਹੀਕੋ ਮ ਸ, ਭ ਰਤ ਦੇ ਬਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਮਹ ਮਬਹਮ ਡ . ਸੁਿਰ ਮਣੀਅਮ
ਜੈਸੰਕਰ ਅਤੇ ਜ ਪ ਨੀ ਬਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਮਹ ਮਬਹਮ ਸਰੀ ਮੋਤੇਗੀ ਤੋਸੀਬਮਤਸ ਦੀ ਬਨਊਯੌਰਕ ਬਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਸਟਰ ਮਹ ਸਭ ਦੇ
76ਿੇਂ ਸੈਸਨ ਦੌਰ ਨ ਮੁਲ ਕ ਤ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਕ ਸਸੀਲ ਦੇਸ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦ ਨੀਆ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਕ ਲੀ ਸੰਸ ਰ
ਦੀ ਸੱਚ ਈਆ਼ਾਂ ਦਰਸ ਉਣ ਿ ਲੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਪਰੀਸਦ ਿਣ ਉਣ ਲਈ ਇਸਨੰ ਿਧੇਰੇ ਬਨਆ਼ਾਂਪਰਨ, ਕ ਰਗਰ ਅਤੇ ਸਮ ਿੇਸੀ ਿਣ ਉਣ
ਲਈ ਸੁਧ ਰ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਬਦੱਤ ।
2. ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਸਟਰ ਮਹ ਸਭ ਦੇ 75ਿੇਂ ਸੈਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ G -4 ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ਸਿ ਗਤ
ਕੀਤ ਬਕ ਅਸੈਂਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ੈਸਲੇ 75/569 ਬਿੱਚ ਸ ਰੇ ਦੇਸ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕ ਰ ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਪਰੀਸਦ ਬਿੱਚ ਸੁਧ ਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਬਹੰਮ ਬਿੱਚ “ਨਿੀਂ ਜ ਣ ਪ ਉਣ" ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਿੱਧਤ ਦਰਸ ਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਜਿੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਸਟਰ ਦੀ 75 ਿੀਂ ਿਰਹੇਗਢ
ੰ
(A/RES/75/1) ਦੇ ਯ ਦਗ ਰੀ ਐਲ ਨ ਬਿੱਚ ਬਕਹ ਬਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਬਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਸਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ
ਸਕੱਤਰ ਿੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਿਰ, 2021 ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਪੋਰਟ "ਸ ਡ ਸ ਝ
਼ਾਂ ਏਜੰਡ " ਬਿੱਚ ਪਰਗਟ ਏ ਅਨੁ ਸ ਰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹ ਇਤ
ਪਰਦ ਨ ਕਰਨ ਸਿੰਧੀ ਬਤਆਰ ਰਬਹਣ ਦ ਿੀ ਸਿ ਗਤ ਕੀਤ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ਿੀ ਸਿ ਗਤ ਕੀਤ
ਬਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕ ਰੀ ਗੱਲਿ ਤ (IGN) ਦੇ ਸਬਹ-ਪਰਧ ਨ ਼ਾਂ ਦੁ ਆਰ ਬਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੇਪਰ" ਮੈਂਿਰ ਦੇਸ ਼ਾਂ ਰ ਜ ਼ਾਂ ਦੇ
ਆੰਬਸਕ ਬਦਰ ਸਟੀਕੋਣ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਤ ਿ ਼ਾਂ ਨ ਲ ਬਿਕਬਸਤ ਹੋਏ ਹਨ।
3. G -4 ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਭ ਬਿਚ ਇਸ ਨੰ ਅਪਣ ਏ ਜ ਣ ਦੇ ਮੰਤਿ ਨ ਲ ਇੱਕੋ ਦਸਤ ਿੇਜ ਦੇ ਆਧ ਰ 'ਤੇ IGN ਬਿੱਚ
ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਿਗੈਰ ਟੈਕਸਟ -ਅਧ ਰਤ ਗੱਲਿ ਤ ਸੁਰ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਬਦਰ ੜ ਇਰ ਦ ਪਰਗਟ ਕੀਤ । ਇਸ ਮੰਤਿ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਸਟਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਿਫ੍ਦ ਼ਾਂ ਨੰ ਬਨਰਦੇਸ ਬਦੱਤ ਬਕ ਉਹ 76ਿੀਂ ਆਮ ਸਭ ਦੇ ਪਰਧ ਨ ਅਤੇ IGN ਦੇ ਪਰਧ ਨ ਼ਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸਟ ਨੰ ਅਧ ਰ ਿਜੋਂ ਖਰੜ ਮਸੌਦ ਬਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਬਕਆ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛ ਣ ਕਰਨ। ਬਨਸਚਤ ਸਮ ਼ਾਂਸੀਮ ਬਿੱਚ ਠੋ ਸ ਨਤੀਜੇ ਹ ਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਧ ਰ-ਪੱਖੀ

ਿ ਲੇ ਦੇਸ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਹ ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸ ਰੇ ਬਦਲਚਸਪੀ

ਿ ਲੇ ਮੈਂਿਰ ਰ ਜ ਼ਾਂ ਨ ਲ ਗੱਲਿ ਤ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦ ਫ੍ੈਸਲ ਕੀਤ ਹੈ।
4. G -4 ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਬਦੱਤ ਬਕ ਸਥ ਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥ ਈ, ਦੋਹ ਼ਾਂ ਸਰੇਣੀਆ਼ਾਂ ਦ ਬਿਸਤ ਰ ਕਰ ਸੁਰਬੱ ਖਆ
ਪਬਰਸਦ ਅੰਦਰ ਸੁਧ ਰ ਬਲਆਉਣ ਲ ਜਮੀ ਹੈ, ਤ ਼ਾਂ ਜੋ ਸੁਰਬੱ ਖਆ ਪਬਰਸਦ ਨੰ ਅੰਤਰਰ ਸਟਰੀ ਪਰਿੰਧਨ ਦੀਆ਼ਾਂ ਗੁੰਝਲਦ ਰ ਹੁੰਦੀਆ਼ਾਂ
ਚੁਣੌਤੀਆ਼ਾਂ ਨ ਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਨਬਜੱਠਣ ਯੋਗ ਿਣ ਇਆ ਜ ਸਕੇ ਬਜਸ ਨ ਲ ਇਹ ਸ ਤ
਼ਾਂ ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਖਆ ਕ ਇਮ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਜ ਼ਾਂ ਨੰ ਿਧੇਰੇ ਕ ਰਗਰ ਢੰਗ ਨ ਲ ਬਨਭ ਉਣ ਬਿੱਚ ਕ ਮਯ ਿ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਬਿੱਚ
ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਈਜੁਲਬਿਨੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਬਸਰਤੇ ਐਲ ਨ ਪੱਤਰ ਬਿੱਚ ਦਰਜ ਸ ਼ਾਂਝ ਅਫ੍ਰੀਕੀ ਬਦਰ ਸਟੀਕੋਣ (CAP) ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ
ਮਜਿਤ ਬਹਮ ਇਤ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ।

5. G-4 ਮੰਤਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਬਖਆ ਪਬਰਸਦ ਬਿੱਚ ਨਿੇਂ ਸਥ ਈ ਮੈਂਿਰ ਼ਾਂ ਿਜੋਂ ਇੱਕ ਦਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦਿ ਰੀ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ
ਬਹਮ ਇਤ ਦ ਪਰਗਟ ਿ ਕੀਤ ।

ਬਨਊਯੌਰਕ
22 ਸਤੰਿਰ, 2021

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.

