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 (EAS SOM)  میٹنگ کی عہدیداروں سینئر کے سمٹ ایشیاء ایسٹ

 0202 جون، 24

 

 سینئر کے سمٹ ایشیاء ایسٹ کو 0202 جون 02 نے داس گنگولی ریوا محترمہ( مشرق) سکریٹری۔ 2

 برونائی صدارت کی میٹنگ ورچوئل اس۔ کی شرکت میں (EAS SOM) میٹنگ کی عہدیداروں

ایسٹ  21 اور نے کی، تیو الرحمن عبد یمالینا محترمہعزت مآب  سکریٹری مستقل کے دارالسالم

 نے اس میں شرکت کی۔ عہدیداروں سینئر کے ممالک سمٹ ایشیاء

 ابھرتے اور بنانے مضبوط کو فارم پلیٹ ایسٹ ایشیاء سمٹ قیادت زیر کی قائدین میں میٹنگ اس۔ 0

 خیال تبادلہ پر ذرائع اور طریقوں کے بنانے دار ذمہ اور موثر زیادہ کو اس میں مقابلہ کے چیلنجوں

 میں جس کیا خیال تبادلہ پر پیشرفتوں االقوامی بین اور عالقائی موجودہ نے عہدیداروں سینئر۔ گیا کیا

کی  کوریا نما جزیرہ چین، جنوبی بحیرہ بحالی، بعد کے بیماری وبائی اور بیماری وبائی 21-کووڈ

 اجالساس ۔ ہیں شامل سے متعلقہ امور گردی دہشت اور پیشرفت والی ہونے میں میانمار صورتحال،

 حالت کی وعدوں گئے کئے سے طرف کی ممالک شریک تحت کے ورک فریم ءسمٹایشیاایسٹ  میں

 ۔گیا لیا جائزہ بھی کا پیشرفت میں نفاذ کے( 0200-0221) ایکشن آف پالن منیال اور

 موجودہ کے میکانزم زیرقیادت کی آسیاناور  آسیان میں، ریمارکس اپنے نے( مشرق) سکریٹری۔ 3

 کی ہندوستان لئے کے کردار قائدانہ کردہ ادا کے جانب سے دارالسالم برونائی سے حیثیتکی  چیئر

 اہم ایک لئے کے استحکام اور امن قیام میں خطے کے الکاہل بحر ہند نے انہوں۔ کیا اظہار کا تعریف

 زیادہ اور مضبوط اسے اور اور ،دیا زور پر کردار کے ایسٹ ایشیاء سمٹ پر طور کے کار طریقہ

 آزاد، ایکآسیان کی مرکزیت کو مانتے ہوئے، ۔ کیا اعادہ کا اعانت بھارت کی لئے کے بنانے دار ذمہ

اس کے ساتھ  ہوئے، دیتے زور پر اہمیت کی خطے کے الکاہل بحر ہند مبنی پر قواعد اور جامع ،کھال

( IPOI) ایٹو انیشی اوقیانوس پیسیفک انڈو اور( AOIP) پیسیفک انڈو آن لک آؤٹ آسیان ساتھ انہوں نے

 کرتا فراہم بنیاد مشترکہ لئے کے بڑھانے کو تعاون عالقائی جو کیا ذکر کا آہنگی ہم مضبوط مابین کے

  ۔ہے

 بحیرہ ہوئے رکھتے مدنظر کو قانون االقوامی بین نے( مشرق) سکریٹری دوران، کے مالقات اس۔ 2

کا بھی  دلچسپی کی ہندوستان میں الئٹف اوور اورآزادی  کی نیویگیشن واستحکام، امن میں چین جنوبی

 جائز کے فریق تیسرےکوڈ آف کنڈکٹ کو  زیر مذاکرات کہ کیا واضح بھی یہ نے انہوں۔ ذکر کیا

 کے متحدہ اقوام متعلق سے قانون کے بحریہ اسے اور چاہئے کرنا کے حوالے سے تفریق نہیں مفادات

 موافق ہونا چاہئے۔ ساتھ کے( ایس او ایل سی این یو) کنونشن



 کی ہندوستان لئے کے عمل آسیان نے انہوں ،پیشرفت کے حوالے سے والی ہونے میں میانمار۔ 5

 وہاں ہندوستان سے حیثیت کی پڑوسی قریبی اور دوست کے میانمار کہ بتایا اور کیا اظہار کا حمایت

 نے انہوں۔ گا رہے کرتا ادا کردار خیز معنی اور تعمیری میں کرنے حل کو صورتحال موجودہ کی

 پیش کیا۔ بھی کو موقف کے بھارت متعلق سے گردی دہشت میں امور دیگر

 

 دہلی نئی

 0202 جون، 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


