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ہندوستان -فرانس -آسٹریلیا کا پہال سہ فریقی ڈائیالگ ورچوئل طریقے سے  0ستمبر  0909کو منعقد
ہوا۔ اس میٹنگ کی صدارت ہندوستان کے خارجہ سکریٹری ہرش وردھن شرنگال ،اور فرانسیسی
وزارت برائے یورپ اور امور خارجہ کے سکریٹری جنرل جناب فرانسوا ڈیلٹری ،اور آسٹریلیائی
محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت کے سکریٹری محترمہ فرانسس ایڈمسن نے مشترکہ طور پر
کی۔ اس ڈائیالگ کا مرکز انڈو پیسیفک خطے میں تعاون کو بڑھانا تھا۔
بات چیت کے دوران ،تینوں فریقوں نے انڈو پیسیفک خطے میں معاشی اور جیوسٹریٹجک چیلنجوں
اور تعاون ،خاص طور پر کووڈ  90وبائی مرض اور اس سے نپٹنے کے لئے گھریلو رسپانس کے
تناظر میں تبادلہ خیال کیا۔ سہ فریقی اور عالقائی سطح پر عملی تعاون کے لئے میرین گلوبل کامنز
اور ممکنہ شعبوں میں بشمول آسیان ،آئی او آر اے اور بحر ہند کمیشن جیسی عالقائی تنظیموں کے
ذریعے باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تینوں ممالک کے درمیان عالقائی اور عالمی کثیر
الجہتی اداروں میں ترجیحات ،چیلنجوں اور رجحانات پر بھی تبادلہ خیال ہوا ،جس میں کثیر الجہتی کو
مضبوط بنانے اور اصالح کرنے کے بہترین طریقے بھی شامل ہیں۔
یہ نتیجہ خیز مالقات ان باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے مقصد سے منعقد ہوئی ،جسے تینوں
ممالک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ،اور ساتھ ہی ساتھ اس مالقات کا مقصد پر امن،
محفوظ ،خوشحال اور قواعد پر مبنی انڈو پیسیفک خطے کو یقینی بنانے کے لئے اپنی اپنی طاقت کو
مربوط کرنا بھی تھا۔ تینوں فریقین نے ڈائیالگ کو ساالنہ بنیاد پر منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

نئی دہلی
ستمبر 0909 ،90

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.

