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سربیا کے وزیر خارجہ عالی جناب نیکوال سیالکوچ کا ہندوستان کا دورہ
 21ستمبر0202 ،

سربیا کے وزیر خارجہ عالی جناب نیکوال سیالکوچ نے سربیا کے صدر کے خصوصی ایلچی کی
حیثیت سے  02-21ستمبر  0202کو ہندوستان کا سرکاری دورہ کیا۔
0۔ اپنے دورے کے دوران ،انہوں نے ہندوستان کے معزز نائب صدر سے مالقات کی ،اور بھارتی
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت برائے امور خارجہ محترمہ میناکشی
لیکھی سے بھی تبادلہ خیال کیا۔
3۔ ہندوستان اور سربیا کے درمیان ،غیر وابستہ تحریک کے شریک بانیوں کی حیثیت سے ،روایتی
طور پر قریبی اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں ،جو کہ باہمی اہمیت کے دوطرفہ اور بین االقوامی مسائل
پر قریبی تعاون سے روشناس رہے ہیں۔ بھارتی فریق نے پہلی این اے ایم کانفرنس کی  02ویں سالگرہ
کے موقع پر  20-22اکتوبر  0202کو بلغراد میں یادگاری تقریب کے انعقاد میں سربیا کی کامیابی کی
خواہش کی۔
4۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم اور گہرا کرنے کے بارے میں جامع تبادلہ
خیال کیا ،جس میں اگلے چند ماہ میں دفتر خارجہ سے متعلق مشاورت اور اقتصادی تعاون کے
مشترکہ کمیشن کے اگلے دور کا انعقاد شامل ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان اعلی سطح کے
تبادلے جاری رہنے پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ،اور زراعت ،فوڈ پروسیسنگ ،کیمیکلز ،دواسازی،
الیکٹرانکس ،آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس ،ہیوی انجینئرنگ ،مشینری اور آالت ،انفراسٹرکچر اور تعمیر
جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔
5۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے قومی حکام کی طرف سے جاری کردہ کووڈ ویکسین
سرٹیفکیٹس کو قبول کرنے کے حوالے سے باہمی انتظامات کو حتمی شکل دینے کا خیر مقدم کیا۔ اس
سے عوام سے عوام کے مابین رابطے قائم کرنے اور کاروبار اور تجارتی مقاصد کے لیے سفر کو
فروغ ملے گا۔
0۔ دورے کے دوران سفارتی مشنوں اور قونصلر پوسٹوں کے ارکان کے لیے فائدہ مند مالزمت کے
معاہدے پر دستخط کیے گئے۔

7۔ دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کے عالقائی اور عالمی مسائل پر بھی اپنے خیاالت کو شیئر کیا۔
انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قانون کی حکمرانی ،خود مختاری اور عالقائی سالمیت کا احترام بین
االقوامی تعلقات کے بنیادی اصول ہیں جنہیں سب کو ماننا چاہئے۔
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