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وزیر خارجہ کی نیوزی لینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز کے ساتھ
دو طرفہ مالقات
 26فروری0202 ،
نیوزی لینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عالی جناب ونسٹن پیٹرز اور وزیر برائے تجارت
ڈیوڈ پارکر ایک کاروباری وفد کے ساتھ  02-02فروری 0202ء تک ہندوستان کا دورہ کررہے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے  02فروری  0202کو وزیر برائے امور خارجہ (ای اے ایم)
ڈاکٹر ایس جیشنکر سے مالقات کی اور دوطرفہ تعلقات کی حالت کا جائزہ لیا اور سیاسی ،معاشی،
دفاعی ،سالمتی اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات کو تیز کرنے کے اقدامات پر تبادلہ
خیال کیا۔
اس میٹنگ کے بعد حیدرآباد ہاؤس میں ورکنگ ڈنر ہوا ،جس میں وزیر تجارت پیٹرز نے بھی شرکت
کی۔ انہوں نے  02فروری  0202کو وزیر برائے تجارت اور صنعت جناب پیوش گوئل سے بھی
مالقات کی۔ وزیر پارکر نے  02فروری  0202کو وزیر خزانہ محترمہ نرمال سیتھارمن سے بھی
مالقات کی۔
نائب وزیر اعظم پیٹرز  02فروری  0202کو وزیر ماحولیات ،جنگل اور موسمیاتی تبدیلی جناب
پرکاش جاوڈیکر سے مالقات کریں گے۔ نیوزی لینڈ کا وفد ممبئی کا دورہ کرے گا اور ہندوستانی
صنعتوں سے بھی بات چیت کرے گا۔
نیوزی لینڈ کے نائب وزیر اعظم نے اپنے دورہ بھارت سے قبل نیا اسٹراٹیجک پیپر "ہندوستان -0202
تعلقات میں سرمایہ کاری" جاری کیا تھا ،جو کہ نیوزی لینڈ انک انڈیا اسٹریٹجی  0222کا تسلسل ہے۔
وزیر برائے امور خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ پیپر باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش
کا عکاس ہے ،جو کہ دونوں ملکوں کا باہمی مشترکہ ہدف ہے۔ بھارت نے شمسی توانائی اور آب و ہوا
کی کارروائیوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لئے انڈو پیسیفک اوقیانوس کے اقدام (آئی پی او آئی)
اور بین االقوامی شمسی اتحاد (آئی ایس اے) پر تعاون کرنے پر نیوزی لینڈ کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں فریقین نے انڈو پیسیفک کے خطے میں اپنے اپنے نقطہ نظر پر تبادلہ خیال کیا ،اور مشرقی
ایشیا سمٹ اور متعلقہ فورموں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے خطے میں امن واستحکام
کیلئے اقوام متحدہ کے سمندری قانون سمیت بین االقوامی قانون ،خود مختاری ،عالقائی سالمیت کے

احترام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ایک مستحکم بین االقوامی تجارتی
ماحول ضروری ہے اور انہوں نے ڈبلیو ٹی او میں تعمیری شراکت پر اتفاق کیا۔ نیوزی لینڈ نے اقوام
متحدہ کی سالمتی کونسل میں ہندوستان کی مستقل رکنیت کے لئے حمایت کا اظہار کیا۔
نیوزی لینڈ میں بڑھتے ہوئے ہندوستانی تارکین وطن اور طلباء دونوں ملکوں کے درمیان ایک مضبوط
رابطے کی حیثیت رکھتے ہیں ،جو کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی شراکت داری میں مثبت کردار
ادا کرتے ہیں۔

نئی دہلی
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