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ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਮੋਰੋੋੱਕ ੋਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕੀ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕਨ 

ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਵਹਮ ਸ਼ਰੀ ਨਸੀਰ ਬੌਰੀਤਾ ਨਾਲ ਿਰਚੁਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।  

2. ਦੋਨਾ ਂਵਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਵਕ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਮਵਹਮ ਮੁਹੰਮਦ VI ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਿੱਲੇ ਸੰਬੰਿਾਂ 

ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਵਸੱਵਿਆ, ਸਵਭਆਚਾਰ, ਿੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਪਸੀ 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਆਵਦ ਿਰਗ ੇਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ ਿੱਿ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਫੇਰੀਆ ਂਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਮਝੌਵਤਆ ਂਅਤੇ 

ਸੰਿੀਆ ਂਦਾ ਹੋਣਾ ਦੋਿਾ ਂਪੱਿਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਦੁਿੱਲੇ ਸਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।  ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

ਮੋਰੱਕੋ ਨੰੂ ਆਰਵਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਲਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਵਹਮ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗੁਆਈ ਦੀ ਭਾਰਤ ਿੱਲੋਂ  

ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। 

3. ਿਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਸੰਬੰਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਿਾਿੇ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਿਦ ੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆ ਂ ਨੇ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਦਾ,ਂ ਕਪੜੇ, 

ਫਾਰਮਾਵਸਉਵਟਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਛੱੁਟ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਵਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਵਿਆ, ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਛਲੇ ਦੋ 

ਸਾਲਾ ਂ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇਵਤਆਂ / ਸੰਿੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਿਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਚਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਵਕ ਦੋਿਾਂ ਵਿਰਾਂ ਨੰੂ ਰੱਵਿਆ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤ ੇਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਸਤਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। 

4. ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 

ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਂਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਰੱਕ ੋਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ 

ਨਾਗਵਰਕਾ ਂਦੀ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਮੋਰੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਵਦੱਤ ੇਗਏ ਸਵਹਯਗੋ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਬੌਰੀਤਾ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੀ ਬੌਰੀਤਾ ਨੇ ਿੀ ਇਸ 

ਔਿੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਿਪਾਰਕ ਵਨਰਯਾਤ ਸੁਿਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

5. ਦੋਿਾਂ ਮੰਤਰੀਆ ਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਸੁਿਾਰਾ,ਂ ਅੱਤਿਾਦ ਵਿਰੁੱਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ 

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਫੋਰਮ ਸੰਮੇਲਨ (IAFS) ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਵਹਯੋਗ ਸਣੇ ਿੇਤਰੀ ਅਤ ੇਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਵਦਆ ਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘ ੇ

ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 



6. ਬੌਜ਼ਨੀਕਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਅੰਤਰ-ਲੀਬੀਆ ਸੰਿਾਦ ਸਣੇ ਸ਼ਰੀ ਬੌਰੀਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਿਜੋਂ 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰੱਕੋ ਿੱਲੋਂ  ਸਾਰੀਆ ਂਲੀਬੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੁਲਝੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰ ੂਗੱਲਬਾਤ 

ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿੱਲੋਂ  ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ  ਿਾਲੀ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ 

ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਂ'ਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਪਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਅਿੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਬੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀ 

ਵਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਵਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

7. ਸ਼ਰੀ ਬੌਰੀਤਾ ਨੇ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਵਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ 

ਿਿਾਈ ਵਦੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਿਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁੱਰਵਿਆ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਾਈ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਲਈ ਮੋਰੱਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਦੇ ਸਮਰਿਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਕਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਿਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਿਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ 

ਰਹੇ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਉੋੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ। 

8. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਮੁੱਦ ੇਦਾ ਵਿਹਾਰਕ, ਸਦੀਿੀ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਸਆਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਂਸੱਕਤਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋਰੱਕੋ 

ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। 

9. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਬੌਰੀਤਾ ਨੰੂ ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਿੁਸ਼ੀ ਿੁਸ਼ੀ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ 

22 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


