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 اجالس واں01 کا خارجہ وزرائے کے سمٹ ایشیاء ایسٹ

 0909 ،90 ستمبر

 

 ستمبر 0 نے دھرن لیمر وی شری( ایم او ایس) خارجہ امور برائے مملکت وزیر کے ہندوستان۔ 1

 ایم ایف ایس اے ای ویں 19) میٹنگ ویں 19 کی خارجہ وزرائے کے سمٹ ایشیاء ایسٹ کو 0909

 طور پر کیا گیا۔اس اجالس کا انعقاد ورچوئل ۔ کی شرکت میں( ایم

اس  اور ،کی شرکت نے خارجہ وزرائے کے ممالک شریک کے سمٹ ایشیاء ایسٹ میں میٹنگ اس۔ 0

 ۔نے کی منہ بن فام جناب خارجہ وزیر اور اعظم وزیر نائب کے ویتنام جمہوریہ سوشلسٹ صدارت کی

 11 کی اس اور کرنے مستحکم کو فارم پلیٹ سمٹ ایشیاء ایسٹ قیادت زیر کی قائدین میں میٹنگ اس۔ 3

 تبادلہ پر ذرائع اور طریقوں کے بنانے دہ جواب مزید کو چیلنجوں ابھرتے پر موقع کے برسی ویں

کووڈ  میں جس کیا خیال تبادلہ پر پیشرفتوں االقوامی بین اور عالقائی موجودہ نے وزراء۔ گیا کیا خیال

 میں اجالس اس ۔ہے شامل بھی تعاون لئے کے بحالی پائیدار اور رفتار تیز ایک اور ،مرض وبائی 10

 وعدوں گئے کئے سے طرف کی ممالک والے شریک ہونے تحت کے ورک فریم سمٹ ایشیاء ایسٹ

 اپنائے گئے کے ذریعہ سمٹ کے ممالک کے رہنماؤں ایشیاء میں ایسٹ 0910 اور صورتحال کی

 ایکشن آف پالن منیال لئے کے درآمد عمل پر اعالمیہ پنوم پن پر اقدام ترقیاتی سمٹ ایشیاء ایسٹ

 ایس اے ای ویں 11 آئندہ طے شدہ میں 0909 نومبر ۔گیا لیا جائزہ کا درآمد عمل پر( 0912-0900)

 ۔گیا کیا خیال تبادلہ بھی پر تیاریوں کی سمٹ

 سے حیثیت کی چیئر کی سیانآ میں ریمارکس اپنے نے خارجہ امور برائے مملکت وزیربھارتی ۔ 4

 کی ’آسیان جوابدہ اور مربوط‘ ایک میں وقت یقینی غیر اور مشکل وجہ سے کی ضمر وبائی 10کووڈ 

 کے خطے انڈو پیسیفک نے انہوں۔ سراہا کو کوششوں کی ویتناملئے  کے فراہمی کیرہنمائی  مسلسل

 اور کو اجاگر کیا، کردار کلیدی کردہ ادا ذریعہ کے سمٹ ایشیاء ایسٹ پر طور کے میکانزم اہم ایک

 ۔کیا اعادہ کا حمایت کی ہندوستان لئے کے بنانے جوابدہ زیادہ اور مضبوط اسے

 

 دہلی نئی

 0101 ،10 ستمبر

 

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. 


