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విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి (ఈఏఎం) మరియు మొరాకో విదేశీ 
వ్యవహారాల మంత్రి మధ్య వర్చువల్ సమావేశం 

అక్టోబర్ 22, 2020 
 

1. కింగ్ డమ్ ఆఫ్ మొరాకో విదేశీ వ్యవహారాలు, ఆఫ్రికా సహకారం మరియు 
మొరాకో ప్రవాశీయుల మంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ నాసర్ బౌరిటాతో 22 
అక్టోబర్ 2020న విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి డా. ఎస్. జైశంకర్ 
వర్చువల్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. 
 
2. మూడవ భారత్-ఆఫ్రికా ఫోరమ్ సదస్సు కోసం 2015 అక్టోబర్ లో కింగ్ 
ఆఫ్ మొరాకో గౌరవనీయ మహమ్మద్ VI చిరస్మరణీయమైన పర్యటన 
తర్వాత ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు పెనవేసుకుపోవడం అలాగే పుంజుకున్నాయని 
ఇరు పక్షాలు అంగీకరించాయి. 23 మంత్రుల పర్యటనలు అలాగే ఐటీ, విద్య, 
సాంస్కృతిక, వ్యవసాయం, పరస్పర న్యాయ సహకారం, స్వదేశాలకు తిరిగి 
పంపడం తదితర పలు రంగాల్లో 40కి పైగా ఎంఓయూలను కుదుర్చుకోవడం అనేది 
అప్పటి నుంచి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత పెంపొందించుకోవడానికి ఇరు 
పక్షాలు చూపిన బలమైన ఆకాంక్షకు నిదర్శనం. మొరాకోను ఆర్థిక ప్రగతి 
అలాగే సుసంపన్నం చేసే దిశగా గౌరవనీయ మహమ్మద్ VI దూరదృష్టితో 
కూడిన నాయకత్వం పట్ల భారత్ తరఫున ఈఏఎం ప్రశంసలు కురిపించారు. 
 
3. వాణిజ్యం మరియు పెట్టుబడి సంబంధాలను, ముఖ్యంగా ఎరువులు, 
టెక్స్ టైల్స్, ఫార్మాసూటికల్స్, ఆటోమొబైల్స్ మరియు ఐసీటీ 
రంగాల్లో సన్నిహిత సహకారం విషయంలో సానుకూల అంశాలను మంత్రులు మదింపు 
చేశారు. గడిచిన రెండేళ్లలో సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఉగ్రవాద నిర్మూలన 
మరియు అంతరిక్ష రంగాల్లో కుదుర్చుకున్న ఎంఓయూలు/ఒప్పందాలు ఇరు దేశాల 
మధ్య పటిష్టమైన మరియు సమగ్రమైన బంధాన్ని నెలకొల్పే పునాది 
కోసం బలమైన కార్యాచరణను అందించాయని వారు అంగీకరించారు. రక్షణ 
సహకారం మరియు సాంస్కృతిక మార్పిడి కార్యక్రమానికి సంబంధించి 
ఎంఓయూను ఖరారు చేసుకునేందుకు ఇరు పక్షాలు కృషి చేయాలని, దీనివల్ల 



సాధ్యమైనంత త్వరగా వీటిపై సంతకాలకు వీలవుతుందని మంత్రులు 
అంగీకరించారు. 
 
4. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విషయంలో తమ జాతీయ 
విధానాల గురించి వారు చర్చించారు. మహమ్మారి కారణంగా అంతర్జాతీయ 
విమానాలను రద్దు చేయడంతో మొరాకోలో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను 
స్వదేశానికి తిరిగి పంపించడంలో మొరాకో ప్రభుత్వం అందించిన సహాయం 
పట్ల శ్రీ బౌరిటాకు ఈఏఎం ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ క్లిష్ట 
పరిస్థితుల్లో ఔషధాల వాణిజ్యపరమైన ఎగుమతులకు భారత్ అందించిన 
సదుపాయాల పట్ల తమ ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీ బౌరిటా ప్రశంసలు 
కురిపించారు. 
 
5. ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) సంస్కరణలు, ఉగ్రవాదంపై అంతర్జాతీయ 
పోరు, వాతావరణ మార్పులు, పునరుత్పాదక ఇంధనం అలాగే భారత్ ఆఫ్రికా 
ఫోరమ్ సదస్సు (ఐఏఎఫ్ఎస్) యంత్రాంగం కింద సహకారం సహా ప్రాంతీయ 
మరియు ప్రపంచ అంశాలపై ఇరు మంత్రులు కూలంకషంగా అభిప్రాయాలను 
పంచుకున్నారు. 
 
6. తాజాగా బౌంజికాలో జరిగిన అంతర లిబియా చర్చలతో సహా లిబియాలో 
చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలపై శ్రీ బౌరిటా తెలిపిన సమాచారంపై ఈఏఎం 
స్పందిస్తూ, ఈ సంక్షోభం మొదలైన నాటి నుంచి కూడా లిబియాలోని అన్ని 
పక్షాలతో నిర్మాణాత్మక సంప్రదింపులు మరియు పరిష్కారం కోసం మొరాకో 
కృషిని కొనియాడారు. అదేవిధంగా లిబియా సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత మరియు 
భౌగోళిక సమగ్రతను కాపాడుతూనే ఆ దేశ ప్రజల న్యాయమైన ఆకాంక్షలను 
పరిగణనలోకి తీసుకొని లిబియా నేతృత్వంలో మరియు లిబియా సొంత రాజకీయ 
ప్రక్రియ ద్వారా శాంతియుత పరిష్కారాన్ని కనుగొనే లక్ష్యంతో, 
ఐక్యరాజ్యసమితి చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు మొరాకో అందిస్తున్న 
తోడ్పాటును ప్రశంసించారు. 
 
7. 2021-22 కాలవ్యవధికి ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (యూఎన్ఎస్ సీ) 
తాత్కాలిక సభ్యత్వానికి ఎన్నికైనందుకు గాను భారత్ ను శ్రీ బౌరిటా 
అభినందించారు అలాగే ఐర్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి విస్తరణలో 
భారత్ కు శాశ్వత సభ్యత్వం కోసం మొరాకో ప్రభుత్వం మద్దతిస్తుందని 
కూడా తెలియజేశారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సహా వివిధ అంతర్జాతీయ 



సంస్థల్లో ఇరు దేశాల మధ్య ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సన్నిహిత 
సమన్వయం పట్ల ఇరు పక్షాలు సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాయి. 
 
8. సహారా అంశానికి సంబంధించి వాస్తవిక, చిరకాల, పరస్పర సంప్రదింపులతో 
కూడిన మరియు ఆమోదనీయమైన రాజకీయ పరిష్కారాన్ని సాధించడం కోసం 
ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ చేస్తున్న కృషికి భారత్ మద్దతును 
ఈఏఎం వ్యక్తం చేశారు అలాగే ఈ దిశగా కింగ్ డమ్ ఆఫ్ మొరాకో 
ప్రయత్నాలను ప్రస్తావించారు. 
 
9. పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు భారత్  పర్యటనకు రావాల్సిందిగా శ్రీ 
బౌరిటాను ఈఏఎం ఆహ్వానించారు, మొరాకో విదేశాంగ మంత్రి దీన్ని 
సంతోషంగా అంగీకరించారు. 
 
న్యూఢిల్లీ 
అక్టోబర్ 22, 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. 

 


