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 دوسری مشاورت سے متعلقہندوستان اور موزمبیق کے درمیان دفتر خارجہ 

 2222جوالئی  04

 2222جوالئی  4 کی مشاورت دور دوسرے دفتر خارجہ سے متعلق ہندوستان اور موزمبیق کے درمیان

 جوائنٹ سکریٹری )مشرقی اور جنوبی افریقہ( کی قیادت فریق۔ ہندوستانی ہوئیکو نئی دہلی میں منعقد 

 امور خارجہ برائے موزمبیق کی وزارتفریق کی قیادت موزمبیق  ، جبکہنے کیکنڈل پونیت آر  جناب

 نے کی۔یل والیگی ایشیا اور اوقیانوسیہ کے ڈائریکٹر جناب اسماع شعبہ اور تعاون میں

مشاورت کے دوران، دونوں وفود نے کثیر جہتی دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا،  سے متعلقدفتر خارجہ ۔ 2

جس میں سیاسی تبادلوں، ترقیاتی شراکت داری کے منصوبوں، دفاعی اور سیکورٹی تعاون، تجارتی اور 

ں میں تعاون کا احاطہ کیا گیا۔ اقتصادی معامالت، قونصلر امور، اور زراعت، کھیلوں، جیسے شعبو

 اور ثقافتی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ عوام سے عوام کے مابین تبادلوںنے  فریقیندونوں 

کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سالمتی کونسل کی  24 -2223ہندوستانی فریق نے موزمبیق کو ۔ 3

پر مبارکباد دی۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں تعاون، جنوبی  منتخب ہونےغیر مستقل رکنیت کے لیے 

)اے ایف سی ایف ٹی  اور افریقی کانٹینینٹل فری ٹریڈ ایریا)ایس اے ڈی سی(  افریقہ کے ترقیاتی تعاون

 سمیت عالمی ترقی اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔اے( 

رکھنے کے لیے اعلٰی  بنائے مند سودک اور باہمی طور پر نے شراکت داری کو متحر فریقیندونوں ۔ 4

جاری رکھنے پر بھی اتفاق  اجالسسطح کے سیاسی تبادلوں اور مشترکہ ادارہ جاتی میکانزم کی باقاعدہ 

 کیا۔

نے ماپوٹو میں باہمی طور پر  فریقین۔ دونوں ہوئے نعقدممذاکرات دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ۔ 5

 مشاورت کا اگال دور منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ پر تاریخ مناسب

 نئی دہلی

 2222 ،جوالئی 04

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. 

 


