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 بیان پریس مشترکہ وزارتی ممالک کا 4 جی

 2222 ،ستمبر 22

 

عالی  خارجہ وزیر کے برازیل، جس میں خارجہ وزرائے کے ممالک G4 کو 2222 ستمبر 22. 2

، اور ماس ہیکو عالی جناب خارجہ وزیر وفاقی کے جرمنیاور  فرانکا، فرانکو البرٹو کارلوس جناب

 عالی جناب خارجہ وزیر کے جاپان اور شنکر، جے سبرامنیم ڈاکٹربھارتی وزیر خارجہ عالی جناب 

 کے اجالس ویں 67 کے اسمبلی جنرل کی متحدہ اقوام میں نیویارک شامل ہیں، توشیمیتسو موتیگی

 دیا زور پر ضرورت فوری کی اصالحات میں کونسل سالمتی نے خارجہ وزراء۔ کی مالقات دوران

 ہوئے کرتے عکاسی کی حقیقت کی دنیا معاصر سمیت داروں شراکت اہم اور ممالک پذیر ترقی تاکہ

 ۔سکے جا بنایا نمائندہ اور ثرمؤ ،پاسدار زیادہ قانونی طور پر اسے

 

 جائزہ کا کام کے اجالس ویں 67 کے اسمبلی جنرل کی متحدہ اقوام نے وزراء کےممالک  4جی . 2

 اور مملکت سربراہان تمام میں 67/775 فیصلے اپنے اسمبلی کہ کیا مقدم خیر کا بات اس ہوئے لیتے

 زندگی نئی میں بحث پر اصالحات میں کونسل سالمتی"تاکہ  ہے کرتی عکاسی کی عزم کے حکومت

 ذکر میں اعالمیہ میں یاد کی( A/RES/75/1) سالگرہ ویں 67 کی متحدہ اقوام کہ جیساکی جائی"،  پیدا

 کرنے فراہم مدد ضروری کی جنرل سیکریٹری کے متحدہ اقوام نے وزراء میں، تناظر اس۔ ہے گیا کیا

" ایجنڈا مشترکہ ہمارا" رپورٹ ان کی کی 2222 ستمبر 22 کہ جیسا کیا، خیرمقدم بھی کا تیاری کی

( این جی آئی) مذاکرات الحکومتی بین کہ کیا مقدم خیر کا بات اس مزید نے وزراء ۔ہے گیا کیا بیان میں

 کی تجاویز اور موقف کے ممالک رکن پیپر ایلیمنٹس کردہ تیار سے طرف کی چیئرز شریک کے

 سے سامنے آیا ہے۔ انتسابات جزوی

 

 بغیر کے تاخیر مزید میں( این جی آئی) مذاکرات الحکومتی بین نے وزراء ممالک کے 4جی . 3

 کی دستاویز ایکصرف  کیا، اظہار کا عزم مضبوط اپنے لیے کے کرنے شروع مذاکرات بیسڈ ٹیکسٹ

 متحدہ اقوام لیے کے مقصد اس نے وزراء۔ منظور کیا جا سکے ےاس میں اسمبلی جنرلتاکہ  پر، بنیاد

 کی چیئر کے این جی آئی اور صدر کے اسمبلی جنرل ویں 67 وہ کہ کی ہدایت کو وفود کے لئے اپنے

 پر طور کے بنیاد ایک کو متن واحد ایک کے لئے قرارداد مسودہ ایک اور ،کریں حمایت کی کوششوں

 رکن والے رکھنے دلچسپی تمام کہ کیا فیصلہ نے وزراء۔ کریں نشاندہی کی طریقوں کے کرنے تیار



 ایک تاکہ جائے کیا تیز کو چیت بات ساتھ کے گروپوں اور ممالک پسند اصالح دیگر بشمول ممالک

 ۔سکیں جا کیے حاصل نتائج ٹھوس میں وقت مقررہ

 

 کی نشستوں مستقل غیر اور مستقل میں کونسل سالمتی کہ کی تاکید دوبارہ نے وزراءممالک  4 جی. 4

 اور امن االقوامی بین کونسل سالمتی تاکہ ہیں، ناگزیر اصالحات میں کونسل سالمتی ذریعے کے توسیع

 اور ، نمٹ پر طور بہتر سے چیلنجوں ہوئے ابھرتے اور پیچیدہ سے ہمیشہ لیے کے بحالی کی سالمتی

 نے وزراء میں، تناظر اس ۔سکے دے انجام سے طریقے مؤثر زیادہ کو فرائض اپنے طرح اس

 اتفاق ایزلوینی کہ جیسا کیا اظہار کا حمایت بھرپور اپنی کی( پی اے سی) پوزیشن افریقی مشترکہ

 ۔ہے درج میں اعالمیہ سرتے اور رائے

 کے طور پر ارکان مستقل نئے میں کونسل سالمتی شدہ اصالحایک  نے وزراء کے ممالک 4جی . 7

 کیا۔ اعادہ کا حمایت اپنی لیے کے امیدواری کی دوسرے ایک

 

 نیویارک

 2222 ،ستمبر 22

 

 

 

 

 

 

 

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. 


