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جمہوریہ ہیلینک (یونان) کے وزیر خارجہ کا دورہ ہندوستان ( 22-22مارچ(2222 ،
 23مارچ2222 ،

وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر ،یونان کے امور خارجہ کے وزیر ،عالی جناب
نکوس ڈینڈیا نے  22-22مارچ  2222کو ہندوستان کا سرکاری دورہ کیا۔ یہ ان کا ہندوستان کا پہال
دورہ تھا۔
2۔ یونان کے وزیر خارجہ نے  22مارچ  2222کو وفد کی سطح کی بات چیت کے لیے بھارتی وزیر
خارجہ سے مالقات کی۔ یونانی فریق نے ہندوستان کو اس کی آزادی کے  57سال پر مبارکباد دی۔
بھارتی وزیر خارجہ نے یونانی فریق کو ان کی جنگ آزادی کے  222سال مکمل ہونے پر مبارکباد
دی۔
2۔ ہندوستان اور یونان کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں ،جو جمہوریت ،آزادی اور قانون کی
حکمرانی کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہیں۔ ہمارے دوطرفہ تعلقات شاندار تہذیبی روابط سے روشناس
رہے ہیں۔ یہ تعلقات متواتر اعلی سطحی دوروں سے سرشار رہے ہیں جن میں  2202میں صدر
جمہوریہ ہند کا یونان 2205 ،میں یونانی ایف ایم کا ہندوستان اور جون  2220میں بھارتی وزیر خارجہ
کا دورہ یونان شامل ہے۔
4۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کے درمیان
قریبی اور دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کی تالش کی۔ دونوں وزراء نے امید
ظاہر کی کہ  07اپریل  2222کو ایتھنز میں طے شدہ مشترکہ اقتصادی کمیٹی کے آٹھویں دور سے
تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ انہوں نے اس بات کو سراہا کہ تجارت
میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ،اور وبائی امراض سے درپیش چیلنجوں کے باوجود  0بلین امریکی ڈالر
سے تجاوز کر گیا ہے۔ دونوں فریقوں نے باہمی طور پر فائدہ مند شعبوں جیسے جہاز رانی اور
بحری ،انفارمیشن ٹیکنالوجی ،زراعت ،نئی اور قابل تجدید توانائی اور دواسازی جیسے شعبوں میں
تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔
7۔ دونوں فریقین نے نئی جغرافیائی سیاسی اور جیو اکنامک حقیقتوں کے تناظر میں باہمی دلچسپی کے
عالقائی اور عالمی مسائل پر اپنے خیاالت کا اظہار کیا۔ یورپی یونین ،مشرقی بحیرہ روم ،افغانستان
اور یوکرین سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے کثیر الجہتی اور قواعد پر
مبنی بین االقوامی نظام کے لیے اپنے گہرے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں فوری

اصالحات کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ دفتر خارجہ کی مشاورت کا اگال دور
جلد طے کیا جائے گا۔
6۔ دونوں فریقین نے منظم اور قانونی طریقے سے لوگوں کی نقل وحرکت کی اہمیت کو نوٹ کیا ،اور
ہجرت اور نقل وحرکت سے متعلق ارادے کے اعالمیہ پر دستخط کیے۔
5۔ اپنے بھرپور قدیم ماضی کو مدنظر رکھتے ہوئے ،دونوں فریقین نے ثقافت اور تعلیم کے میدان میں
اپنے تعلقات کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دورے کے دوران  2226-2222کی پانچ سالہ مدت کے
لیے ثقافتی اور تعلیمی تبادلہ پروگرام پر دستخط کیے گئے۔
2۔ یونانی وزیر خارجہ نے بین االقوامی شمسی اتحاد کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کنندہ کے طور
پر یونان کی توثیق کا آلہ کار حوالے کیا۔
9۔ دونوں فریقین نے دوطرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے بڑھانے کے امکان پر تبادلہ
خیال کیا۔
02۔ ہمارے سمندروں کو آزاد اور نقل وحرکت اور تجارت کے لیے کھال رکھنے کی اہمیت پر تفصیلی
بات چیت ہوئی۔ دونوں فریقین نے سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن )(UNCLOS
کی حمایت اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
00۔ اپنے دورے کے دوران ،یونانی وزیر خارجہ نے معزز نائب صدر جناب ایم وینکیا نائیڈو سے
بھی مالقات کی۔
02۔ یونان کے وزیر خارجہ کے دورے نے ہندوستان اور یونان کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید
مستحکم کرنے کے مقصد سے اعلی سطحی تبادلوں کی رفتار کو برقرار رکھنے میں رول ادا کیا ہے۔

نئی دہلی
 23مارچ2222 ،

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.

