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بھارتی وزارت خارجہ ،آسٹریلیا کے محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت ،جاپان کی وزارت خارجہ
اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیداروں نے  81دسمبر  0202کو ویڈیو
کانفرنس کے ذریعے بات چیت کی۔
اس اجالس نے ستمبر  0202میں آخری سرکاری سطح پر ہونے والی بات چیت اور  6اکتوبر 0202
کو ٹوکیو میں وزارتی اجالس کو فالو اپ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ عہدیداروں نے عالقائی اور عالمی
دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی ،سائبر سیکیورٹی ،سمندری تحفظ،
انسانی امداد اور تباہی سے متعلق امداد سمیت کنکٹوٹی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی ،اور سیکیورٹی
کے امور کے شعبوں میں جاری اور مجوزہ عملی تعاون کا بھی جائزہ لیا ،جس کا مقصد انڈو پیسیفک
خطے امن ،سالمتی ،استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔
جاری کووڈ 81 -عالمی وبا کے تناظر میں ،عہدیداروں نے ایک تیز رفتار اور پائیدار عالمی معاشی
بحالی کے لئے سپالئی چین کے لچک کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کووڈ 81 -ویکسین
تک محفوظ ،مؤثر اور سستی رسائی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔
عہدیداروں نے مشترکہ اقدار اور اصولوں اور بین االقوامی قانون خاص طور پر یو این سی ایل او ایس
کے احترام پر مبنی ایک آزاد ،اوپن ،خوشحال اور جامع انڈو پیسیفک خطے کے لئے اپنے عزم کی
تاکید کی۔
انہوں نے آسیان کے لئے ویتنامی صدارت کی تعریف کی ،اور رواں سال نومبر میں منعقدہ  81ویں
ایسٹ ایشیاء سمٹ کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عہدیداروں نے انڈو پیسیفک کے عالقائی
آرکیٹکچر میں آسیان کی مرکزیت اور آسیان کی زیرقیادت مشرقی ایشیاء سمٹ ،خاص طور پر
رہنماؤں کی زیرقیادت مشرقی ایشیاء سمٹ کے لئے اپنے مضبوط حمایت کی تاکید کی ،اور اس کے
ساتھ ساتھ انڈو پیسیفک کے لئے ایک مشترکہ وژن کو اپنانے کے لئے آسیان اور دیگر تمام ممالک
کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تیاری کے لئے اپنی بھر پور حمایت کا اعادہ کیا۔
نئی دہلی
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