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ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰੀ ਫਰੋਮ ਦ ੇਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮੀਧ ਿੰਗ 

9 ਜੂਨ, 2022 

1. ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2022 ਨੂਿੰ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ 
ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮੀਧ ਿੰਗ (ARF SOM) ਧ ੱਚ ਭਾਗ ਧਿਆ। ਮੀਧ ਿੰਗ ਧ ੱਚ ARF ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾ ਂਦੇ 
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਭਾਗ ਧਿਆ, ਧਜਸ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਹੋਣ  ਜੋਂ ਕਿੰਬੋਡੀਆ ਨੇ 
ਕੀਤੀ।  

2. ਮੀਧ ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਪਛਿੇ ਸਾਿ ARF ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੀਆਂ ਗਤੀਧ ਿੀਆ ਂਅਤੇ   ਾਂਦਰ ੇਦੀ ਸਮੀਧਖਆ 
ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਭਧ ੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾ ਂਅਤੇ ਗਤੀਧ ਿੀਆ ਂਬਾਰ ੇ ੀ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂ
ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਆਿਮੀ ਘ ਨਾਕ੍ਰਮ, COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਅੱਤ ਾਦ, ਸਮੁਿੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਧੱਖਆ 
'ਤ ੇਧ ਚਾਰ   ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

3. ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਨੇ ਖੇਤਰ ਧ ੱਚ ਸ਼੍ਾਂਤੀ, ਸੁਰਧੱਖਆ ਅਤੇ ਸਧਹਯੋਗ ਨੂਿੰ ਅੱਗੇ  ਿਾਉਣ ਧ ੱਚ ASEAN ਦੀ 
ਅਗ ਾਈ  ਾਿੇ ਢਾਂਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇARF ਦੀ ਭੂਧਮਕਾ ਦੀ ਸ਼੍ਿਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਮੁਿੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਧ ੱਚ ਧ ਕਸਤ ਹੋ 
ਰਹ ੇਰ ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰ ਾਇਤੀ ਖਤਧਰਆ ਂਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਧਹਿੰਦ-ਪਰਸ਼੍ਾਂਤ ਪਰਤੀ ਆਸੀਆਨ ਨਜ਼ਰੀਏ 
(AOIP), ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਹਿੰਦ-ਪਰਸ਼੍ਾਂਤ ਮਹਾਸਂਾਗਰ ਪਧਹਿ (IPOI) ਅਤੇ ARF ਦੁਆਰਾ ਐਿਾਨੀਆ ਂਕਈ 
ਧਹਿੰਦ-ਪਰਸ਼੍ਾਂਤ ਨੀਤੀਆ ਂਧ ਚਕਾਰ ਇੱਕਸਾਰਤਾ 'ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਧਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਅੱਤ ਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰ ੇਅਤੇ 
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਧਖਆ ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਬਾਰ ੇਸਾਡ ੇਧਦਰਸ਼੍ ੀਕੋਣ  ੀ ਸਾਂਝ ੇਕੀਤੇ। 

4. ਮੌਜੂਦਾ ਅਿੰਤਰ-ਸੈਸ਼੍ਨਿ ਸਾਿ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਰ ੇਿੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਿੰਡੋਨੇਸ਼੍ੀਆ ਨੇ 7-8 ਦਸਿੰਬਰ 2021 ਨੂਿੰ 
"ਸਮੁਿੰਦਰਾ ਂਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਿਣ ਸਬਿੰਿੀ ਕਾਨੂਿੰਨ" 'ਤੇ ARF  ਰਕਸ਼੍ਾਪ ਦੀ ਸਧਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ, 
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਿੰਡੋਨੇਸ਼੍ੀਆ ਨੇ 12 ਮਈ, 2022 ਨੂਿੰ ਸਮੁਿੰਦਰੀ ਸੁਰਧੱਖਆ 'ਤ ੇ13 ੀਂ ARF ਅਿੰਤਰ-ਸੈਸ਼੍ਨਿ 
ਮੀਧ ਿੰਗ ਦੀ ਸਧਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। । ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਿੇ ਅਿੰਤਰ-ਸੈਸ਼੍ਨਿ ਸਾਿ ਦੌਰਾਨ ARF ਦੀਆ ਂ

ਗਤੀਧ ਿੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਧਕਧਰਆ ਾ ਂਧ ੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। 

ਨ ੀਂ ਧਦੱਿੀ 

9 ਜੂਨ, 2022 

 

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. 

 
 


