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کی شرکت میں کانفرنس سربراہ برکس ویں 41 نے اعظم وزیر  
 

ء کو چین کے صدر شی جن پنگ کی صدارت میں  3233جون ،  32 – 32وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے 

جون کو ہونے والی  32 بھارتی شرکت کی قیادت کی ۔  ویں برکس سربراہ کانفرنس میں 42ورچوئل طور پر منعقدہ 

، اِس سربراہ کانفرنس میں برازیل کے صدر جیر بولسو نارو، روس کے صدر والدیمیر پوتن اور جنوبی افریقہ کے 

سربراہ اجالس کے غیر برکس تعلقات کے زمرے میں عالمی پیش رفت  شرکت کی ۔  صدر سیرل رامافوسا نے بھی 

 جون کو منعقد ہوئے ۔ 32مذاکرات  پر اعلٰی سطحی

جون کو لیڈروں نے انسداد دہشت گردی، تجارت، صحت، روایتی ادویات، ماحولیات، سائنس، ٹیکنالوجی اور  32

اختراع، زراعت، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کے شعبوں سمیت عالمی تناظر میں اہم امور پر تبادلۂ خیال 

عالمی وباء ، عالمی اقتصادی بحالی اور دیگر امور بھی  41 –تی نظام میں اصالحات ، کووڈ اس میں کثیر جہ کیا۔ 

 شامل تھے ۔

وزیر اعظم نے برکس کی شناخت کو مستحکم کرنے پر زور دیا اور برکس کی دستاویزات، برکس ریلوے ریسرچ  

میان تعاون کو مستحکم کرنے کی تجویز ایم ایس ایم ایز کے در  نیٹ ورک کے لئے آن الئن ڈاٹا بیس قائم کرنے اور

ملکوں میں اسٹارٹ اپس کے درمیان روابط کو مستحکم کرنے کی خاطر ، اِس سال برکس  بھارت برکس  پیش کی ۔ 

اسٹارٹ اَپس تقریب کا انعقاد کرے گا ۔ وزیر اعظم نے ، اِس بات کو بھی اجاگر کیا کہ برکس ارکان کے طور پر ہمیں 

میں باہمی تعاون فراہم کرنا چاہیئے   ی کو سمجھنا چاہیئے اور دہشت گرد قرار دیئے جانےایک دوسرے کی سالمت

’’ سربراہ اجالس کے اختتام پر برکس لیڈروں نے   اور اس اہم معاملے کو سیاسی شکل نہیں دی جانی چاہیئے ۔

 کو منظوری دی ۔‘‘ بیجنگ اعالنیہ 

تک  ی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور بحرالکاہل سے کیریبین جون کو، وزیر اعظم نے افریقہ، وسط 32         

پر بھارت کی توجہ   بھارت کی ترقیاتی شراکت داری ؛ ایک آزاد ، کھلے جامع اور اصولوں پر مبنی سمندری عالقے

رام ؛ ملکوں کی عالقائی سالمیت اور اقتداِر اعلٰی کے لئے احت ؛ بحیرٔہ ہند کے خطے سے لے کر بحرالکاہل تک تمام 

کی   کیونکہ ایشیا کا ایک بڑا حصہ ، پورا افریقہ اور الطینی امریکہ  پر زور دیا اور کثیر جہتی نظام میں اصالحات 

 عالمی فیصلہ سازی میں کوئی آواز نہیں ہے ۔

وزیراعظم نے سرکلر معیشت کی اہمیت کا اجاگر کیا اور ماحولیات کے طرز زندگی ) الئف ( مہم میں شامل ہونے 

والے مہمان ملکوں میں الجیریا ، ارجنٹینا ،  لئے شریک ملکوں کے شہریوں کو مدعو کیا ۔ شرکت کرنے  کے

 شامل تھے۔ کمبوڈیا، مصر، ایتھوپیا، فجی، انڈونیشیا، ایران، قزاقستان، ملیشیا، سینیگال، تھائی لینڈ اور ازبکستان 

ی تقریب میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے ، وزیر اعظم جون کو برکس بزنس فورم کی افتتاح 33اس سے پہلے          

وباء کے باوجود اپنا  41 –نے برکس بزنس کونسل اور برکس ویمن بزنس االئنس کی ستائش کی ، جنہوں نے کووڈ 

کام جاری رکھا۔ وزیر اعظم نے برکس کی کاروباری برادری کو مشورہ دیا کہ وہ سماجی اور اقتصادی چیلنجوں کے 

 ی پر مبنی حل کے شعبے ، اسٹارٹ اپس اور ایم ایس ایم ایز میں مزید تعاون کریں ۔لئے ٹیکنا لوج
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