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భారత్-కారికోమ్ దేశాల విదేశాాంగ మాంత్రుల 

సమావేశాం 
సెప్టెాంబర్ 24, 2022 

 

1. 4వ భారత్-కారికోమ్ (కరీబియన్ కమ్యూనిటీ అాండ్ కామన్ మార్కెట్-
CARICOM) దేశాల విదేశాాంగ మాంత్రుల సమావేశాం, 2022 సెప్టెాంబర్ 23న 

న్యూయార్క్ లో ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెాంబ్లీ (యూఎన్ జీఏ) 
సాందర్భాంగా జరిగిాంది. భారత విదేశీ వ్యవహారాల మాంత్రి (ఈఏఎాం) డా. ఎస్. 
జైశాంకర్ మరియు బెలిజ్ విదేశీ వ్యవహారాలు, విదేశీ వాణిజ్యాం మరియు 

ఇమ్మిగ్రేషన్ శాఖ మాంత్రి గౌరవనీయ ఈమన్ కోర్టేనే ఈ సమావేశానికి 

సహాధ్యక్షత వహిాంచారు. 
 
2. కారికోమ్ దేశాల నాయకులతో 2019 సెప్టెాంబర్ లో యూఎన్ జీఏ 

సాందర్భాంగా ప్రధాని శ్రీ నరేాంద్ర మోదీ జరిపిన చారిత్రాత్మకమైన 

సమావేశానికి కొనసాగిాంపుగా ఈ భేటీ జరిగిాంది. సమావేశానికి బార్బడోస్, 
డొమినికా, బహమాస్, గ్రెనడా, గయానా, జమైకా, సెయిాంట్ కిట్స్ అాండ్ 

నెవిస్, సెయిాంట్ విన్సెాంట్ అాండ్ ద గ్రెనడిస్, ట్రినిడాడ్ అాండ్ 

టొబాగో, సురినామ్ లకు చెాందిన గౌరవనీయ విదేశాాంగ మాంత్రులు 

హాజరయ్యారు. 
 
3. ఈ సమావేశాం సాందర్భాంగా, భారత్ మరియు కారికోమ్ దేశాల మధ్య సహకారాం 

స్థిరాంగా పురోగమిస్తుాండటాం పట్ల ఇరు పక్షాలు సాంతోషాం వ్యక్తాం 

చేశాయి. 2019లో కారికోమ్ నాయకులతో ప్రధాని నరేాంద్ర మోదీ భేటీ 

సాందర్భాంగా చేసిన ప్రకటనల అమలును కూడా వారు సమీక్షిాంచారు. 
 
4. మహమ్మారి తదనాంతర రికవరీ నేపథ్యాంలో, రాజకీయ కార్యకలాపాలను 

మరిాంత పెాంచడాం, అలాగే వాణిజ్యాం ఇాంకా పెట్టుబడులు మరియు సహకారాన్ని 

పెాంపొాందిాంచుకోవడాంపై ఇరు పక్షాలు చర్చలు జరిపాయి. కారికోమ్ దేశాల 

అవసరాల ఆధారాంగా ప్రత్యేకాంగా రూపొాందిాంచబడిన అలాగే స్పెషల్ 

ట్రైనిాంగ్ కోర్సులు ఇాంకా నిపుణుల డిప్యూటేషన్ తో సహా, అభివృద్ధి 



భాగస్వామ్యాం మరియు సామర్థ్య నిర్మాణాంపై కూడా ఇరు పక్షాలు 

సమాలోచనలు జరిపాయి. 
 
5. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయాంలో అత్యవసర ఔషధాలు ఇాంకా వ్యాక్సిన్ల 

సరఫరా రూపాంలో భారత్ చూపిన సాంఘీభావాన్ని కారికోమ్ నాయకులు 

గుర్తిాంచారు అలాగే ఇాందుకుగాను వారు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వైద్యాం 

మరియు ఫార్మాస్యూటికల్స్, సాాంప్రదాయ ఔషధాలు, ఐటీ మరియు 

ఐటీఈఎస్ సామర్థ్య నిర్మాణాం, సాాంస్కృతిక మరియు క్రీడలు వాంటి 

సహకారానికి అవకాశాం ఉన్న రాంగాలపై కూడా ఇరు పక్షాలు చర్చలు జరిపాయి. 
 
6. అాంతర్జాతీయ వేదికల్లో ప్రస్తుత సహకారాం పట్ల ఇరు పక్షాలు 

సాంతృప్తిని వ్యక్తాం చేశాయి. ఆహారాం మరియు ఇాంధన భద్రత, వాతావరణ 

మార్పుల (క్లైమేట్ చేాంజ్)పై పోరాటాంతో పాటు విపత్తు నిర్వహణ 

మరియు పునరుద్ధరణ వాంటి ప్రపాంచ సమస్యలపై కలిసికట్టుగా కృషి 

చేసేాందుకు వారు అాంగీకరిాంచారు. 
 
7. భారీ సాంఖ్యలో ఉన్న ఇాంకా శక్తివాంతమైన ప్రవాస భారతీయుల పాత్ర ఇాంకా 

తోడ్పాటును వారు హైలైట్ చేశారు, భారత్ మరియు కరీబియన్ ప్రాాంతాం 

మధ్య శాశ్వత స్నేహ వారధిగా వారు సేవలాందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. 
ప్రజా సాంబాంధాలు ఇాంకా సాాంస్కృతిక అనుసాంధానాలను మరిాంత బలోపేతాం చేసుకునే 

దిశగా కృషి చేసేాందుకు వారు అాంగీకరిాంచారు. 
 
8. ద్వైపాక్షిక మరియు ప్రపాంచ నేపథ్యాలు రెాండిాంటా కూడా తమ 

సాంబాంధాలను మరిాంత పెాంపొాందిాంచుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు చూపుతున్న 

నిబద్ధతను 4వ భారత్-కారికోమ్ విదేశాాంగ మాంత్రుల సమేవేశాం 

నొక్కిచెప్పిాంది. 
 
న్యూయార్క్ 
సెప్టెాంబర్ 23, 2022 
 
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. 
 


