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 مشیروں کے سالمتی قومی کے )بھارت، برازیل، جنوبی افریقہ( ممالک اے ایس بی آئی

 اجالس افتتاحی کا

 0202 اگست،25 

 

 کے کانفرنسنگ ویڈیو کو 0202 اگست 02 نے سی کے دوول، اجیت جناب مشیر کے سالمتی قومی۔ 2

 ۔کی میزبانی کی میٹنگ افتتاحی کی مشیروں کے سالمتی قومی کےممالک  اے ایس بی آئی ذریعے

 گئی بالئی پر طور کے عمل کے تیاری کی اجالس سربراہی اگلے کے اے ایس بی آئی میٹنگ یہ۔ 0

 جناب اعظم وزیر۔ ہے والی ہونے دوران کے شپ چیئر کی ہندوستان کی اے ایس بی آئی کہ جو تھی

" ڈویلپمنٹ اینڈ ڈیموگرافی فار ڈیموکریسی" موضوع کا شپ چیئر کی ہندوستان تحت کے مودی نریندر

 میں دنیاکہ  جو تھی، میٹنگ پہلی یہ کی مشیروں سالمتی قومی کے ممالک اے ایس بی آئی۔ ہے

 قریبی درمیان کے ممالک تینوں لیے کے نمٹنے سے چیلنجوں سیکورٹی اور سیاسی ہوئے بڑھتے

 ۔ہے کرتی ظاہر کو اہمیت کی تعاون

 میں اعظموں بر مختلف تین جو ہیں ممالک پذیر ترقی بڑے تین افریقہ جنوبی اور برازیل ہندوستان،۔ 3

 بھی ممالک سمندری تمام وہ۔ ہیں پابند کے اقدار مشترکہ کی تکثیریت اور جمہوریت وقوع پذیر ہیں اور

 ۔ہیں

 منظم االقوامی بین اور جنگ خالف کے گردی دہشت سکیورٹی، ٹائم میری دوران کے میٹنگاس ۔ 4

 گردی، دہشت کہ کیا اتفاق پر بات اس نے شرکاء۔ گیا کیا خیال تبادلہ پر سیکورٹی سائبر اور جرائم

 اور امن عالمی ،حاصل ہو سرپرستی ریاستی جسے گردی، دہشت سے پار سرحد پر، طور خاص

 کیا ذریعے کے کوششوں متحدہ مقابلہ کا اس اور ہے ہوئی بنی خطرہ بڑا سے سب لیے کے سالمتی

 کے طریقوں بہترین مابین کے ایجنسیوں قومی متعلقہ شیئرنگ، جنس انٹیلی نے انہوں۔ چاہیے جانا

 ۔کیا اتفاق بھی پر بڑھانے تعاون میں سازي صالحیت اور تبادلے

 اور قزاقی۔ گیا مانا پر طور کے شعبے اہم ایک کے تعاون کے مستقبل کو سیکورٹی ٹائم میری۔ 2

 اور مواصالت اور بنانے مضبوط کو میکانزم لیے کے نمٹنے سے اسمگلنگ انسانی اور منشیات

 کو استحصال پائیدار کے وسائل سمندری سمیت گیری ماہی اور حفاظت کی الئنوں سمندری کی توانائی

 کیا منعقد جلد سے جلد دور اگال کا مشق سمندری 'IBSAMAR' فریقی سہ۔ گیا کیا اتفاق پر بنانے یقینی

 مدعو بھی کو افریقہ جنوبی اور برازیل لیے کے مشق بحری ملن میں 0200 نے ہندوستان۔ گا جائے

 اور طاقتوں متعلقہ کی ملک ہر کہ جو دی تجویز کی تعاون درمیان کے صنعتوں دفاعی نے بھارت۔ کیا

 ۔ہے مبنی پر کرنے جمع وسائل لیے کے ترقی مشترکہ کی فارمز پلیٹ سمیت فارم پلیٹ بحری



 

 سائبر اور کیا اتفاق بھی پر بڑھانے تعاون عملی میں سیکورٹی سائبر نے نمائندوں کے ملکوں تینوں۔ 7

 نے انہوں۔ کیا قبول کو پیشکش کی بھارت لیے کے انعقاد کے میٹنگ گروپ ماہر ایک پر سیکورٹی

 ۔کیا اتفاق بھی پر بنانے مضبوط مزید کو مسائل کے ٹی سی آئی اور سائبر ماتحت کے متحدہ اقوام

 

 دہلی نئی

 0202 اگست، 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


