
India-Australia-Japan-United States Senior Officials 

Consultations 
September 25, 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مشاورت کی باہمی عہدیداروں اعلی کے امریکہ -جاپان -آسٹریلیا -ہندوستان

 0202 ،ستمبر 25

 

 وزارت کی جاپان تجارت، اور خارجہ امور برائے محکمہ کے آسٹریلیا خارجہ، وزارت کی ہندوستان

 دلچسپی مشترکہ نے عہدیداروں سینئر کے خارجہ محکمہ کے امریکہ متحدہ ریاستہائے اور خارجہ

 ۔کی کانفرنس ویڈیو کو 0202 ستمبر 02 لئے کے مشاورت پر امور عالمی اور عالقائی کے

 کی 0202 ستمبر اور والی بات چیت ہونے پر سطح سرکاری آخری اس طرح کی میں 0202 نومبر

 میں شعبوں کے لپمنٹڈو انفراسٹرکچر اور رابطے نے عہدیداروں بعد، سطح پر مالقات کے وزارتی

 سیکیورٹی سمیت تحفظ بحری اور سائبر گردی، دہشت انسداد اور تعاون عملی مجوزہ اور جاری

 اور استحکام سالمتی، امن، میں خطے کے انڈو پیسیفک مقصد کا جس کیا، خیال تبادلہ پر معامالت

 ۔ہے دینا فروغ کو خوشحالی

 کی چین سپالئی نے عہدیداروں میں، تناظر کے صورتحال وبائی مرض کی عالمی 02کووڈ  جاری

 طریقوں بہترین میں بارے کے کار ہطریق کے کرنے مقابلہ کا ضمر وبائیاس  اور بڑھانے کو لچک

 ۔دیا زور پر اہمیت کی شیئر کرنے کو

 کھلی، آزاد، مبنی پر احترام کے قانون االقوامی بین اور اصولوں اور اقدار مشترکہ نے عہدیداروں

 ۔کی تاکید کی عزم اپنے خاطر کی خطے کے انڈو پیسیفک جامع اور خوشحال

 قیادت زیر کی آسیان اور کی مرکزیت آسیان میں ڈھانچے عالقائی کے انڈو پیسیفک نے عہدیداروں

 اعادہ کا حمایت پور بھر لئے کے سمٹ ایشیاء مشرقی قیادت زیر کی رہنماؤں پر طور خاص ،میکانزم

حاصل کو  وژن مشترکہ اور کامیاب ایک لئے کے انڈو پیسیفک اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور ،کیا

 بھر اپنی لئے کے تیاری کی کرنے کام کر مل ساتھ کے ممالک تمام دیگر اور آسیانکرنے کے لئے 

 رواں اور کی تعریف کی شپ چیئرمینکی  کے لئے ویتنام آسیان نے انہوں۔ کیا اعادہ کا حمایت پور

 کے سال اس عہدیداران تظر نظر آئے۔من کے سمٹ ایشیاء مشرقی پندرہویں والے ہونے میں نومبر سال

 کے لئے توقع ظاہر کی۔ مشاورت وزارتی والی ہونے منعقد میں آخر

 دہلی نئی
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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. 

 


