
India-CARICOM Foreign Ministers’ Meeting 
September 24, 2022 

 وزرائے خارجہ کی میٹنگ سی اے آر آئی سی او ایم کے -بھارت

 2222ستمبر،  24

 

سی اے آر آئی سی او  -کو نیویارک میں یو این جی اے کے سائیڈ الئنز پر ہندوستان 2222ستمبر  23

میٹنگ منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور بیلیز کے کے وزرائے خارجہ کی چوتھی  ایم

خارجہ امور، خارجہ تجارت اور امیگریشن کے وزیر عزت مآب ایمن کورٹنے نے اس میٹنگ کی 

 مشترکہ صدارت کی۔

سی اے  میں یو این جی اے کے موقع پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی 2202یہ میٹنگ ستمبر ۔ 2

میٹنگ میں  اس ۔منعقد ہوئی ہےکے رہنماؤں کے ساتھ تاریخی مالقات کے بعد او ایم ممالک آر آئی سی 

ڈوس، ڈومینیکا، بہاماس، گریناڈا ، گیانا، جمیکا، سینٹ کٹس اینڈ نیوس، سینٹ ونسنٹ اینڈ دی بارب

 کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ سورینام ٹوباگو اورگریناڈائنز، ٹرینیڈاڈ اور 

کے ممالک کے درمیان  سی اے آر آئی سی او ایم وران، دونوں فریقوں نے ہندوستان اورمیٹنگ کے د۔ 3

کے  سی اے آر آئی سی او ایم میں 2202تعاون میں مسلسل پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے 

ی رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی میٹنگ کے دوران کیے گئے اعالنات کے نفاذ کا بھ

 جائزہ لیا۔

کو گہرا کرنے، اور وبائی امراض کے بعد کی اقتصادی بحالی کے  تعلقاتدونوں فریقین نے سیاسی ۔ 4

تناظر میں تجارت اور سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ دونوں فریقوں نے ترقیاتی 

اور خصوصی  ضرورت کے حساب سےشراکت داری اور صالحیت سازی پر بھی غور کیا جس میں 

ممالک کی ضروریات پر مبنی ماہرین کی ڈیپوٹیشن شامل  سی اے آر آئی سی او ایم تربیتی کورسز اور

 ہیں۔

کے رہنماؤں نے ضروری ادویات اور ویکسین کی فراہمی کے ذریعے ۔ سی اے آر آئی سی او ایم 5

تسلیم کیا اور شکریہ ادا کیا۔ وبائی بیماری کے دوران ہندوستان کی یکجہتی کو  02 -کووڈ ظاہر کی گئی

دونوں فریقوں نے تعاون کے ممکنہ شعبوں جیسے کہ صحت اور دواسازی، روایتی ادویات، آئی ٹی اور 

 آئی ٹی ای ایس کی صالحیت سازی، ثقافت اور کھیلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

ار کیا۔ انہوں نے خوراک اور دونوں فریقوں نے بین االقوامی فورم پر جاری تعاون پر اطمینان کا اظہ۔ 6

توانائی کی حفاظت، موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور لچک 

 جیسے عالمی مسائل پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔



 

 انہوں نے بڑے اور متحرک ہندوستانی باشندوں کے ادا کردہ کردار اور ان کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ 7

جو ہندوستان اور کیریبین خطے کے درمیان دوستی کے ایک پائیدار کڑی کے طور پر کام کرتے رہتے 

ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے لوگوں کے رابطوں اور ثقافتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام 

 کرنے پر اتفاق کیا۔

نے دو طرفہ اور عالمی سیاق و  وزرائے خارجہ کی میٹنگ سی اے آر آئی سی او ایم -چوتھی انڈیا۔ 8

 سباق دونوں میں اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے دونوں فریقوں کے عزم پر زور دیا۔

 

 نیویارک

 2222 ،ستمبر 23

 

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. 


