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آسیان چوٹی کانفرنس کی -وزیراعظم نے اٹھارہویں بھارت

 مشترکہ صدارت کی

 0202 ،اکتوبر 28

۔وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج آسیان کے موجودہ صدر برونئی 0202اکتوبر،28نئی دہلی:

آسیان چوٹی کانفرنس میں -البولقیا کی دعوت پر اٹھارہویں بھارتکے عالیجاہ سلطان ہادی حسن 

شرکت کی۔ اس سربراہ میٹنگ کا انعقاد ورچوول طور پر کیا گیا تھا جس میں آسیان ممبر ملکوں 

 کے رہنماؤں نے شرکت کی۔

ویں سالگرہ کے سنگ میل کو اجاگر کرتے ہوئے لیڈروں نے 02آسیان شراکت داری کی -بھارت

آسیان دوستی کے سال کے طور پر منانے کا اعالن کیا۔ وزیراعظم نے -کو بھارت 0020سال 

بحرالکاہل ِوژن کے لئے بھارت کے ِوژن میں  -بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی اور وسیع بھارت

بحرالکالہل کے لئے آسیان آؤٹ لُک )اے او -آسیان ملکوں کی مرکزیت پر زور دیا ہے۔ بھارت

بحرالکاہل سمندری اقدامات )آئی پی اوآئی( کے درمیان ہم آہنگی -رت کے بھارتآئی پی( اور بھا

کو استوار کرتے ہوئے وزیراعظم اور آسیان کے رہنماؤں نے خطے میں امن،استحکام اور 

 آسیان مشترکہ بیان کو اپنانے کا خیرمقدم کیا۔-خوشحالی کیلئے تعاون سے متعلق بھارت

م نے خطے میں وبائی مرض کے خالف جنگ میں ہندوستان کی سے متعلق وزیراعظ 21-کووڈ

کوششوں کو اُجاگر کیا اور اس سلسلے میں آسیان کے اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بھارت نے 

الکھ امریکی ڈالر کی مالیت کا طبی 0میانمار کیلئے آسیان کے انسانی ہمدردی کے پہل میں 

رسپانس فنڈ کیلئے ایک ملین امریکی ڈالر کی رقم دی  21-سامان فراہم کیا اور آسیان کے کووڈ

 ہے۔

رہنماؤں نے فیزیکل، ڈیجیٹل اور عوام سے عوام کے رابطے سمیت وسیع تر اصطالحات میں 

آسیان کنیکٹیویٹی کو بڑھانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے آسیان ثقافتی -بھارت

حمایت کا اعالن کیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے  ورثے کی فہرست کے قیام کیلئے بھارت کی

بارے میں انہوں نے کووڈ کے بعد کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کیلئے سپالئی چین کے 

تنوع اور لچک کی اہمیت پر زور دیا اور اس سلسلے میں بھارت آسیان ایف ٹی اے کو از سر نو 

 بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔

وبا کے دوران خاص طورپر ویکسین کی فراہمی کے  21-موجودہ کووڈ آسیان کے لیڈروں نے

ساتھ خطے میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر بھارت کے کردار کی تعریف کی۔ 

بحرالکاہل خطے میں آسیان کی مرکزیت کیلئے بھارت کی حمایت کا بھی -انہوں نے بھارت

 آسیان وسیع تعاون کی امید ظاہر کی۔-یں بھارتخیرمقدم کیا اور مشترکہ بیان کے ذریعے خطے م



بات چیت کے دوران جنوبی بحیرٔہ چین اور دہشت گردی سمیت مشترکہ مفاد اور تشویش کے 

عالقائی اور بین االقوامی مسائل کا بھی احاطہ کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے بین االقوامی قوانین 

سمیت خطے میں قواعد وضوابط پر مبنی  بالخصوص یو این کلوزکی پاسداری کو برقرار رکھنے

آرڈر کو فروغ دینے کی اہمیت کو نوٹ کیا۔ مزید برآں رہنماؤں نے جنوبی بحیرٔہ چین میں امن 

واستحکام، سیکورٹی اور سالمتی کو برقرار رکھنے اور اسے فروغ دینے، نیز جہازرانی 

 کی توثیق کی۔اورسمندر کے اوپر پرواز کی آزادی کو یقینی بنانے کی اہمیت 

بھارت اور آسیان کے درمیان ایک مضبوط، مستحکم اور کثیر جہتی تعلقات ہیں اور اٹھارہویں 

آسیان چوٹی کانفرنس نے اس تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے اور اعلٰی سطح پر -بھارت

 ہے۔ آسیان اسٹریٹیجک شراکت داری کو مستقبل میں سمت دینے کاموقع فراہم کیا-بھارت

 

 لیدہ 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. 

 

 


