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 واں وزارتی اجالس 71یشیا تعاون ڈائیالگ کا ا

 0202جنوری، 21 

 

تعاون ڈائیالگ )اے سی ڈی(  ایشیااور محفوظ اور صحت مند سیاحت" کے عنوان سے  نارمل ےنئ۔ 2

میں وزارت خارجہ ۔ کیا گیاطور پر منعقد  ورچوئلکو  0202جنوری  02واں وزارتی اجالس  21کا 

 اجالس میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ نے محترمہ ریوا گنگولی داس مشرق(سکریٹری )

سے درپیش چیلنج  وجہ ض کیمروبائی  21 -ڈ ومارکس میں، سکریٹری )مشرق( نے کواپنے ری ۔0

اس بات پر روشنی ڈالی کہ عالمی معاشی بحالی کے  اور کا مطالبہ کیا، رسپانسکے خالف مربوط 

الجہتی تعاون بہت ضروری ہے۔ اس تناظر میں، سکریٹری )مشرق( نے کہا کہ  لئے مضبوط کثیر

 اس کے ساتھ ساتھ النے کے لئے پرانے کاروباروں کی بحالی ضروری ہے،اگرچہ معاش کو واپس 

 نئے ماڈل تالش کرنا ہوں گے۔ کے لئے کاروبارتوجہ دینی ہوگی، اور  بھی ہمیں جدت اور تکمیل پر

مالزمتوں کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور قدرتی ورثہ کے تحفظ کے لئے سیاحت کے ۔ 3

 عمیر نو کی مضبوط ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، سکریٹری )مشرق( نےشعبے کی بحالی اور ت

ٹی کی حکمت عملی کے حصے کے طور پر سیاحت کے  3روشنی ڈالی کہ ہندوستان  اس بات پر

۔ سکریٹری )مشرق( شامل ہیں فروغ پر توجہ دے رہا ہے جس میں "تجارت، سیاحت اور ٹکنالوجی"

دینے کے لئے تشخیصی آالت، عالج اور ویکسین تک نے محفوظ اور صحت مند سیاحت کو فروغ 

مساوی اور عالمی رسائی کی ترقی کے لئے کوششوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر بھی زور 

دیا۔ اس تناظر میں، سیکرٹری ) مشرق( نے بتایا کہ بھارت سے ویکسین بھوٹان، مالدیپ، نیپال، بنگلہ 

تک پہنچنا شروع  ی ممالکتحت ہندوستان کے پڑوسدیش، میانمار اور سیچلس کو گرانٹ امداد کے 

 ہوگئی ہے۔

کو  کنکٹوٹیمیں  ایشیاتھائی لینڈ سہ فریقی شاہراہ سمیت  -میانمار -سکریٹری )مشرق( نے ہندوستان۔ 4

فروغ دینے کے لئے اٹھائے گئے مختلف اقدامات پر روشنی ڈالی، اور اس کی کمبوڈیا، الؤس اور 

)آئی ایس اے( اور کولیشن فار  اتحاد۔ بین االقوامی شمسی پر روشنی ڈالی ویتنام تک ممکنہ توسیع

انفراسٹرکچر )سی ڈی آر آئی( جیسے اقدامات نے عالمی آب وہوا کی کارروائی کے ریزیلیئنٹ ڈیزاسٹر 

 ساتھ ساتھ تباہی سے متعلق لچکدار بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر بھی مثبت توجہ دی ہے۔

کرتے ہوئے کہ دہشت گردی عالمی امن اور سالمتی کے لئے ایک خطرہ ہے،  اس بات کی نشاندہی۔ 5

میں ختم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ  شکلہر  اس کے سیکرٹری )مشرق( نے دہشت گردی کو

تعاون پر زور دیا۔ سکریٹری )مشرق( نے مزید زور دے کر کہا کہ ہند بحر الکاہل کے خطے میں 



ہم آہنگی اور  ایک نئے سرے کیکے لئے  سے نمٹنے کہ چیلنجوںمشترآسیان کے مرکز کے طور پر 

میں اعالن کردہ  0221سن  کی طرف سےتعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی 

پیسیفک  -انڈوآزاد، کھلی، جامع اور قواعد پر مبنی  ایکانیشی ایٹو )آئی پی او آئی(  شناوانڈو پیسیفک 

 ے۔دکو فروغ  ()ساگر خطے میں سب کے لئے سالمتی اور نمو کہ ، جوکرتا ہےخطے کا مطالبہ 

اور اے سی ڈی  آگے بڑھانےسکریٹری )ایسٹ( نے اے سی ڈی کو بحیثیت صدر کی حیثیت سے ۔ 6

 کا شکریہ ادا کیا۔ حکومتکی  ویں وزارتی میٹنگ کی میزبانی کرنے پر ترکی 21کی 

 اپنایا۔ کو کے تمام ممالک نے "انقرہ اعالمیہ" ایشیا تعاون ڈائیالگمیٹنگ کے اختتام پر، ۔ 1

 

 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. 

 

 


