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 میٹنگ کی عہدیداروں سینئر کے فورم عالقائی آسیان

 2222 جون 09

 

 سینئر کے فورم عالقائی آسیان تقریبا   کو 2222 جون 9 نے کمار سوربھ جناب ،(مشرق) سکریٹری۔ 1

 سینئر کے ممالک رکن کے آسیان عالقائی فورم میں اجالساس  ۔کی شرکت میں  میٹنگ کی عہدیداروں

 ۔کی صدارت نے اس کی کمبوڈیا سے حیثیت کی چیئرپرسن کی آسیان اور ،کی شرکت نے حکام

 گیا لیا جائزہ کا تبادلوں اور سرگرمیوں کی ایف آر اے رکنی 22 دوران کے سال گزشتہ میں اجالس۔ 2

 اور عالقائی نے عہدیداروں سینئر۔ گیا کیا غور پر سرگرمیوں اور منصوبوں کے مستقبل کے اس اور

 پر سیکورٹی سائبر اور سمندری گردی، دہشت امراض، وبائی 19 -کووڈ اور رفتوں پیش االقوامی بین

 ۔کیا خیال تبادلہ

 کے آسیان میں بڑھانے آگے کو تعاون اور سالمتی امن، میں خطے نے( مشرق) سکریٹری۔ 3

 ابھرتے میں ڈومین ٹائم میری۔ کی تعریف کی کردار کے ایف آر اے بالخصوص آرکیٹکچر زیرقیادت

 برائے لک آؤٹ کے آسیان نے انہوں ہوئے، کرتے تسلیم کو خطرات روایتی غیر اور روایتی ہوئے

 پالیسیوں کی الکاہل بحر -ہند اور اقدام کے سمندروں کے الکاہل بحر -ہند کے بھارت الکاہل، بحر -ہند

 نے انہوں۔ ہے کیا نے ممالک فورم عالقائی آسیان کئی اعالن کا جس دیا زور پر آہنگی ہم درمیان کے

 نقطہ ہمارے بھی میں بارے کے چیلنجوں کے سیکورٹی سائبر اور خطرے الحق سے گردی دہشت

 ۔کیا اشتراک کا نظر

 اور سمندر" کو 2221 دسمبر 8-2 نے انڈونیشیا اور ہندوستان آسٹریلیا، میں، سال سیشن انٹر موجودہ۔ 4

 ہندوستان،۔ کی صدارت مشترکہ کی ورکشاپ کی فورم عالقائی آسیان ایک پر" قانون کے پروری ماہی

 آسیان ویں 13 پر سیکیورٹی ٹائم میری کو 2222 مئی 12 پر طور مشترکہ نے انڈونیشیا اور امریکہ

 کی ایف آر اے میں سال سیشن بین اگلے ہندوستان۔ کی صدارت کی میٹنگ سیشن بین کی فورم عالقائی

 رہا ہے۔ کرتا کوشش کی رکھنے جاری تعاون میں عمل اور سرگرمیوں

 دہلی نئی

 2222 جون، 09

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. 


