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ہندوستان اور میکسیکو کے درمیان دفتر خارجہ سے متعلق مشاورت کا چھٹا دور
 30جون2222 ،

ہندوستان اور میکسیکو کے درمیان دفتر خارجہ سے مشاورت کا چھٹا دور  22جون  2222کو
میکسیکو سٹی میں منعقد ہوا۔ ہندوستانی فریق کی طرف سے بات چیت کی قیادت وزارت خارجہ میں
سکریٹری (مشرق) جناب سوربھ کمار نے کی ،اور میکسیکو کی طرف سے میکسیکو کی وزارت
خارجہ کی نائب وزیر برائے خارجہ امور محترمہ کارمین مورینو توسانو نے میکسیکو کے فریق کی
قیادت کی۔
2۔ مشاورت میں سیاسی ،تجارت اور سرمایہ کاری ،صحت اور دواسازی ،سائنس اور ٹیکنالوجی
بشمول خالئی ،ثقافت اور سیاحت ،تعلیم ،قونصلر ،اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں سمیت دو طرفہ
تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ کثیر الجہتی اور عالقائی مسائل بشمول اقوام متحدہ میں تعاون،
پیسفک االئنس اور ہندوستان کی آئندہ جی  22صدارت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
3۔ اس دورے کے دوران اسرو اور میکسیکن اسپیس ایجنسی کے درمیان فصلوں کی نگرانی ،خشک
سالی کی تشخیص اور صالحیت کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بیرونی خال میں تعاون پر ایک
مخصوص تعاون کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔
4۔ دونوں فریقین نے اعلی سطح کے سیاسی تبادلے اور مشترکہ ادارہ جاتی میکانزم جیسے قونصلر
ڈائیالگ ،دو طرفہ اعلی سطحی گروپ برائے تجارت ،سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون اور مشترکہ
کمیشن میٹنگ جیسے دوطرفہ تعلقات کی رفتار کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
5۔ بات چیت دوستانہ اور گرمجوشی کے ماحول میں ہوئی۔ دونوں فریقین نے مشاورت کا اگال دور نئی
دہلی میں باہمی طور پر مناسب تاریخ پر منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔
 29جون2222 ،
میکسیکو سٹی
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