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 ہندوستان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ اور دیگر متعلقہ میٹنگ -آسیان 

 2222 ،اگست 05

 

ہندوستان وزرائے خارجہ کی میٹنگ  -ساالنہ آسیان ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے

ہندوستان کے وزرائے  -آسیان ۔کو کمبوڈیا کا دورہ کیا 2222اگست  20-20 میں شرکت کرنے کے لئے

کی سہ پہر کو نوم پینہ، کمبوڈیا میں منعقد ہوئی۔ اس کی مشترکہ  2222اگست  20خارجہ کی میٹنگ 

یر خارجہ ڈاکٹر ویوین باالکرشنن نے کی اور اس میں آسیان صدارت وزیر خارجہ اور سنگا پور کے وز

 کے دیگر رکن ممالک کے وزرائے خارجہ/ نمائندوں نے شرکت کی۔

دہلی میں بھارت میں نئی  2222ویں سالگرہ کی یاد میں جون 02بھارت تعلقات کی  -اس سال آسیان۔ 2

ی میٹنگ میں بات چیت کو آگے بھارت وزرائے خارجہ ک -کی میزبانی میں منعقدہ خصوصی آسیان

ہندوستان کے تعاون کو بڑھانے، بشمول -وبائی امراض کے بعد کے دور میں آسیانبڑھاتے ہوئے، 

سمارٹ زراعت، صحت کی دیکھ بھال، نئی اور قابل تجدید توانائی، ڈیجیٹل شمولیت اور فنٹیک کے 

جہ کی میٹنگ میں اس کے بھارت کے وزرائے خار -آسیانشعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لئے 

طریقوں پر غور کیا گیا۔ وزراء نے باہمی دلچسپی کے اہم عالقائی اور بین االقوامی مسائل پر بھی 

 انڈیا چوٹی کانفرنس کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ -خیاالت کا تبادلہ کیا اور آئندہ آسیان

کی، جس یا کی چیئر شپ کی تعریف میں، وزیر خارجہ نے اس سال آسیان کی کمبوڈ ۔ اپنے ریمارکس0

'آسیان ایکٹ: چیلنجز کو ایک ساتھ حل کرنا'۔ انہوں نے عالقائی، کثیر جہتی اور عالمی نظم  تھاتھیم  کا

کے اہم ستون کے طور پر آسیان پر ہندوستان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ نے آزاد، کھلے، 

ں آسیان اتحاد اور مرکزیت کے لیے ہندوستان کی حمایت کا الکاہل می بحر -جامع اور قواعد پر مبنی ہند

بحرالکاہل اوقیانوس اقدام کے درمیان مضبوط ہم  -اور ہند آسیان آؤٹ لک الکاہل بحر -اعادہ کیا۔ ہند

کے درمیان زیادہ تعاون  آسیانبحرالکاہل میں ہندوستان اور  -آہنگی کو نوٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہند

 ،کے وزرائے خارجہ نے آسیان کے لیے ہندوستان کی مسلسل حمایت کی تعریف کیپر زور دیا۔ آسیان 

 نظر آئے۔بھارت تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پر امید  -اور آسیان

ہن سین سے بھی مالقات کی  عزت مآبدورے کے دوران وزیر خارجہ نے کمبوڈیا کے وزیر اعظم ۔ 0

سپی کے دو طرفہ اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے آسٹریلیا، سری اور باہمی دلچ

 لنکا، امریکہ اور ویتنام کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بھی دو طرفہ بات چیت کی۔

 



کو سیئم ریپ میں رکے جہاں انہوں نے  2222اگست  20نوم پنہ کے دورے سے پہلے، وزیر خارجہ ۔ 0

انگکور واٹ ٹیمپل کے ورثے والے مقامات کا دورہ کیا۔ انہوں نے آثار قدیمہ کے  ٹا پروہم مندر اور

سروے آف انڈیا کی طرف سے ثقافتی ورثے کے ان مقامات پر بحالی اور تحفظ کے کام کا جائزہ لیا۔ 

انہوں نے سیم ریپ میں میکونگ گنگا کوآپریشن ایشیائی روایتی ٹیکسٹائل میوزیم کا بھی دورہ کیا جسے 

ندوستان نے کمبوڈیا اور دیگر میکونگ گنگا کوآپریٹو پارٹنر ممالک کے ساتھ مل کر قائم کیا تھا اور ہ

 اس پروجیکٹ کے لیے ہندوستان کی مسلسل حمایت کا یقین دالیا۔

ویں مشرقی ایشیا سربراہی اجالس کے 22نوم پنہ میں آسیان سے متعلق وزارتی اجالسوں میں ۔ 6

ویں آسیان عالقائی فورم کی وزارتی میٹنگ بھی 22کو  2222اگست  20وزرائے خارجہ کی میٹنگ اور 

ویں ایسٹ ایشیا 22شامل تھی۔ ان میٹنگوں میں سکریٹری )مشرق( نے ہندوستانی وفد کی قیادت کی۔ 

مٹ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں لیڈرز کی زیر قیادت ایسٹ ایشیا سمٹ پلیٹ فارم کو مضبوط بنانے س

کے طریقوں اور ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ اسے ابھرتے ہوئے چیلنجوں کے لیے مزید جوابدہ 

یکل چیلنجز پر بنایا جا سکے۔ میٹنگ میں موجودہ عالقائی اور بین االقوامی پیش رفت اور جیو پولیٹ

تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ نئے مشرقی ایشیا سمٹ پالن آف ایکشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ نومبر 

سربراہی اجالس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا  ایسٹ ایشیا سمٹویں 21آئندہ  طے شدہمیں  2222

 گیا۔

ائی مسائل کے ساتھ ساتھ آسیان عالقائی فورم ویں آسیان عالقائی فورم نے بین االقوامی اور عالق 29۔1

انسدادی اقدامات کے  اور وہ یہ ہیں:کی مستقبل کی سمت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس نے دو بیانات کو اپنایا 

ذریعے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے سے متعلق آسیان عالقائی فورم کا بیان 

ھیاروں سے پاک زون کے تحفظ کی حمایت پر اے آر ایف کا بیان۔ اور جنوب مشرقی ایشیا جوہری ہت

 22آسیان عالقائی فورم کے ساتھ ہندوستان کی مصروفیت کے ایک حصے کے طور پر، ہندوستان نے 

 مشترکہویں آسیان عالقائی فورم کے بین سیشنل اجالس کی 20کو میری ٹائم سیکورٹی پر  2222مئی 

دوران بین االقوامی جہاز اور بندرگاہ کی سہولت کے کے  2220 - 2222سال صدارت کی تھی، اور 

 صدارت کرے گا۔ مشترکہسیکورٹی کوڈ پر ورکشاپ سیریز کی 

 -ہند کی وجہ سے اور اس ،مجموعی طور پر، وزیر خارجہ کا کمبوڈیا کا دورہ نتیجہ خیز تھا۔ 8

 ی ملی۔طبحرالکاہل میں ہندوستان کے دو طرفہ اور کثیر جہتی تعلقات کو مضبو

 نوم پنہ
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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. 


