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وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے  6اکتوبر  0202کو ٹوکیو میں ہونے والی دوسری بھارت-
آسٹریلیا -جاپان -امریکہ کے وزارتی اجالس میں شرکت کی۔ وزرائے خارجہ نے ستمبر  0202میں
ہونے والی اپنی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور کووڈ  02کے بعد کے بین االقوامی آرڈر پر
تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وبائی مرض سے پیدا ہونے والے مالی مسائل سمیت چیلنجوں کا مربوط
جواب دینے کا مطالبہ کیا ،اور کووڈ ۔ 02کا مقابلہ کرنے کے لئے بہترین طریقوں کو شیئر کرنے کی
ضرورت پر زور دیا ،اور سپالئی چین کی لچک میں اضافہ کرنے؛ اور سستی ویکسین ،دواؤں اور
طبی سامان تک رسائی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے عالقائی امور ،اور کنکٹوٹی ،انسانی امداد اور تباہی سے متعلق
امداد ،سمندری حفاظت اور امن؛ صحت کی سالمتی ،اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے جیسے امور
کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آزاد ،کھلی اور جامع انڈو پیسیفک کو برقرار رکھنے کے
اپنے اجتماعی وژن کی تاکید کی۔ انہوں نے آسیان مرکزیت کے لئے اپنی بھر پور حمایت کا اعادہ کیا
اور انڈو پیسیفک کے لئے مشترکہ وژن حاصل کرنے کے لئے کام کرنے کی تیاری پر روشنی ڈالی۔
ان باہمی مشوروں کی قدر کی تعریف کرتے ہوئے ،انہوں نے باقاعدگی سے ان کے انعقاد پر اتفاق کیا۔
بھارتی وزیر خارجہ نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ عالی جناب مائیکل پومپیو سے
دوطرفہ مالقات بھی کی ،اور وہ آسٹریلیائی وزیر خارجہ عزت مآب ماریس پین اور جاپان کے وزیر
خارجہ عالی جناب توشی متسو موتیگی سے مالقات کریں گے۔ ان مالقاتوں سے متعلقہ وزراء کو
جاری دوطرفہ تعاون کا جائزہ لینے اور عالقائی ،عالمی اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ
خیال کرنے کا موقع مال۔
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