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دوطرفہ تعاون کے حوالے سے ہندوستان۔ فلپائن کے مابین چوتھا مشترکہ کمیشن اجالس
 06نومبر0202 ،

دوطرفہ تعاون سے متعلق ہندوستان  -فلپائن کے مشترکہ کمیشن کا چوتھا اجالس ،جس کی صدارت
جمہوریہ ہند کے وزیر خارجہ ،ڈاکٹر ایس جیشنکر اور جمہوریہ فلپائن کے سکریٹری برائے خارجہ
امور جناب تیوڈورو لوکسن جونیئر نے مشترکہ طور پر کی ،کو  20نومبر  0202کو ورچوئل طور
پر منعقد کیا گیا۔
0۔ دونوں فریقین نے باہمی اہمیت کے مختلف امور اور پہلؤوں پر جامع بات چیت کی۔ انہوں نے
ہندوستان فلپائن کے دو طرفہ تعلقات میں حالیہ پیشرفتوں کا جائزہ لیا اور وسیع تعلقات کے مستقبل کے
پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجالس کے دونوں صدور نے مشترکہ چیلنجوں کے خالف تعاون کو
مضبوط بنانے کے اپنے عزم کی تاکید کی ،خاص طور پر کووڈ 91-وبائی مرض سے نمٹنے کے لئے
صحت کے شعبے میں تعاون کو مضبوط کرنے کی تاکید کی۔
3۔ اجالس کے شریک صدور نے دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعلقات اور سمندری تعاون ،خاص
طور پر فوجی تربیت اور تعلیم ،صالحیتوں میں اضافے ،باقاعدگی سے خیر سگالی دوروں کا قیام اور
دفاعی سازو سامان کی خریداری میں تعاون کو مزید تقویت دینے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے انسداد دہشت
گردی کے شعبے میں متعلقہ ایجنسیوں کے مابین معلومات کے تبادلے اور خصوصی تربیت کی
ضروریات کے سلسلے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔
4۔ دونوں ممالک کے فعال معاشی امکانات کے پیش نظر ،شریک صدور نے تجارت اور سرمایہ
کاری کے رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں فریقین نے زراعت ،صحت اور دواسازی ،سیاحت،
توانائی ،آئی سی ٹی ،اور سائنس وٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت کام
کرنے پر بھی اتفاق کیا۔
5۔ وزیر خارجہ نے فلپائن کے ذریعہ ہندوستانی طلباء کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے کی عمل کو سراہا۔
انہوں نے فلپائن کے لئے ہندوستان کی ترقی اور صالحیت بڑھانے کے شعبے میں مدد کی بھی تاکید
کی۔ وزیر خارجہ نے فلپائنی طلباء ،اسکالرز اور ماہرین تعلیم کو آئی ٹی ای سی اور ای-آئی ٹی ای
سی اقدامات سے فائدہ اٹھانے اور  IITsمیں آسیان کے طلباء کو پیش کردہ مربوط پی ایچ ڈی فیلوشپس
سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔

0۔ ہندوستان اور فلپائن کے مابین زیادہ وسیع اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لئے دونوں ممالک کے
رہنماؤں کے وژن کے مطابق ،اس اجالس کے شریک صدور نے قابل تجدید توانائی ،خالء ،سائبر
سیکیورٹی اور روایتی دوا جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں قریبی تعاون کو تالش کرنے پر اتفاق کیا۔
7۔ دونوں ممالک کے مابین تجارت ،سرمایہ کاری ،سیاحت اور طلباء کے تبادلے کو وسعت دینے کے
لئے ،دونوں فریقین نے ہندوستان اور فلپائن کے مابین آسان ویزا نظام کی سمت کام کرنے پر اتفاق کیا۔
8۔ عالقائی اور بین االقوامی امور پر دونوں فریقین نے کثیرالجہتی شعبے میں قریبی رابطے بنانے پر
اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اور سکریٹری لوکسن نے خطے میں سب کے لئے مشترکہ سالمتی ،خوشحالی
اور ترقی کے حصول کے لئے انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو ( )IPOIاور آسیان کے انڈو پیسیفک آؤٹ
لک کی مناسبت سے ایک کثیر الجہتی شراکت داری کے لئے اپنے عزم کی تاکید کی۔
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