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آسیان  -انڈیا نیٹ ورک آف تھنک ٹینکس کی ساتویں گول میز میٹنگ
 13مئی2222 ،

آسیان  -انڈیا نیٹ ورک آف تھنک ٹینکس کی ساتویں گول میز میٹنگ کا انعقاد ہائبرڈ موڈ میں وزارت
خارجہ نے نئی دہلی میں آر آئی ایس میں آسیان – انڈیا سنٹر اور کمبوڈین انسٹی ٹیوٹ فار کوآپریشن
اینڈ پیس کے تعاون سے  21-22مئی  2222کو کیا تھا۔

2۔ ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ ،وزیر مملکت برائے خارجہ امور اور تعلیم ،حکومت ہند ،اور حکومت
کمبوڈیا کے خارجہ امور اور بین االقوامی تعاون کی وزارت کے سکریٹری ڈاکٹر کنگ فوک نے
مشترکہ طور پر 7ویں آسیان  -انڈیا نیٹ ورک آف تھنک ٹینکس کا افتتاح کیا۔ سیشن میں اعلی
عہدیداروں سے مالقات کرنے والے رہنماؤں /ان کے نمائندوں اور آسیان کے رکن ممالک کے
سفیروں نے بھی شرکت کی۔ سکریٹری فوک نے اپنے خطاب میں صحت ،ویکسین ،موسمیاتی تبدیلی
اور سپالئی چین لچک جیسے شعبوں میں آسیان -بھارت تعاون کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر
زور دیا۔ وزیر مملکت نے اپنے خطاب میں وبائی امراض کے بعد کی اقتصادی بحالی کے لیے آسیان-
ہندوستان تعاون کے لیے اہم ایجنڈا آئٹمز کے طور پر صحت کی حفاظت ،ڈیجیٹل شراکت داری اور
سبز اور پائیدار بحالی میں تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

1۔ آسیان کے تمام رکن ممالک اور ہندوستان کے مقررین نے دو روزہ تقریب میں اپنے خیاالت کا
اظہار کیا جو کہ 'پوسٹ -کووڈ  21ریکوری :ریجنل کوآپریشن ایجنڈا فار آسیان  -انڈیا پارٹنرشپ' کے
موضوع پر تھا۔ مقررین نے پائیدار بحالی ،صحت میں تعاون ،پائیدار ترقی کے اہداف ،مائیکرو،
درمیانے اور چھوٹے کاروباری اداروں ،کنیکٹیویٹی اور سپالئی چین کی لچک کے عالوہ بہت سے
دیگر امور پر غور کیا۔ عالمی اقتصادی منظر نامے کی تبدیلی کے تناظر میں ،اسکالرز ،ماہرین تعلیم
اور تھنک ٹینکس نے ہندوستان اور آسیان کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے اور باہمی تعاون کے
مواقع کی نشاندہی کے لیے نئے آئیڈیاز پیش کیے۔

4۔ آسیان -انڈیا گول میز جس میں تھنک ٹینکس ،پالیسی سازوں ،اسکالرز ،میڈیا اور کاروباری نمائندے
شامل ہیں ،نے  2221میں تھائی لینڈ میں 7ویں آسیان -انڈیا سمٹ میں قائم کیا گیا تھا تاکہ حکومتوں کو
تعاون کی مستقبل کی سمت کے بارے میں پالیسی معلومات فراہم کی جاسکیں۔ یہ فورم ایک اعلی معیار
کے تحقیقی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے اور آسیان -انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید
مضبوط کرنے کے لیے طویل مدتی تناظر فراہم کرتا ہے۔ اے آئی این ٹی ٹی کی آخری چھ گول میزیں
بالترتیب  2222میں نئی دہلی 2221 ،میں وینٹیانے 2224 ،میں ہنوئی 2222 ،میں کوااللمپور2222 ،
میں جکارتہ اور  2222میں بنکاک میں منعقد ہوئیں تھیں۔

نئی دہلی
 13مئی2222 ،
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