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આરબ-ભારત સહકાર મચંની 3જી સીનનયર અનિકારીઓની બેઠક 
જાન્યુઆરી 12, 2021 

1. આરબ-ભારત સહકાર મંચની ત્રીજી સીનનયર અનિકારીઓની બેઠક 12 જાન્યુઆરી 2021 નાં રોજ નિડીયો 
કોન્ફરન્સ મારફત યોજાઇ હતી. આ બેઠતની સહ-અધ્યક્ષતા સનચિ (CPV & OIA) શ્રી સંજય ભટ્ટાચાયય અને 
ઇનજપ્તનાં સહાયક નિદેશ મંત્રી અને લીગ ઑફ આકબ સ્ટેટ્સમા ં કાયમી પ્રનતનનનિ એમ્બેસેડર મોહમદ અબુ 
અલ-ખૈર દ્િારા કરિામાં આિી હતી જેમા ંઆરબ રાજ્યો અને ભારત તથા લીગ ઑફ આરબ સ્ટેટ્સમાંથી 
જનરલ સનચિાલયના ંસીનનયર અનિકારીઓએ ભાગ લીિો હતો. 

2. સીનનયર અનિકારીઓએ આરબ નિશ્િ અને ભારત િચ્ચે અનસ્તત્િમાં રહેલ ઐનતહાનસક અને સાંસ્કૃનતક 
જોડાણો યાદ કયાય હતા અને બે પક્ષોન ેજોડિામાં િાનણજ્યીક અને સાંસ્કૃનતક જોડાણોના ંયોગદાનન ેરેખાંકકત 
કયુું હતંુ. તેઓએ આરબ-ભારત સહકાર માટ ેમજબૂત પાયો, મહાન ક્ષમતા અને બૃહદ-શ્રેણીમા ંભનિષ્ય, તથા 
નિપુલ અિકાશ િરાિતી નક્ષનતજો તરફ આરબ-ભારત સંબંિો આગળ િિારિા આ મંચ ભૂનમકા ભજિી શકે 
તેની િૃનિ કરી હતી. 

3. સીનનયર અનિકારીઓએ પારસ્પકરક નહતોમા ંફરજ બજાિી શકે અને પ્રાંનતય તથા આંતરરાનિય શાંનત અને 
સુરક્ષા જાળિી રાખી શકે તે રીતે સહૃકાર અને સમન્િયની યંત્રણાઓ િિાર ેમજબૂત કરિાની અગત્યતા પર ભાર 
આપતા પ્રાંનતય અન ેઆંતરરાનિય એમ બન્ને સ્તરો પર પારસ્પકરક ચચતાનાં મુદ્દાઓની ચચાય કરી હતી. આ 
સંબંિમા,ં તેઓએ સંબંનિત આંતરરાનિય કાયદેસરતાનાં નનરાકરણો અને સંબંનિત સમજૂનતઓ તથા સંદભો 
અનુસાર, ખાસ કરીન ેપેલેસ્ટાઇન મુદ્દો, સીકરયા, નલબીયા અને યેમેનમા ંકટોકટીઓ સનહત મધ્ય પૂિયમાં પ્રાંનતય 
મુદ્દાઓ અને કટોકટીઓના ં રાજકીય નનરાકરણ માટેની જરૂરીયાતનુ ંપુનઃઉચ્ચારણ કયુું હતંુ, અને આતંકિાદનો 
સામનો કરિામા ંઅન ેઆંતરરાનિય કાયદાના ં નસદ્િાંતો અનુસાર નેનિગેશનની સ્િતંત્રતા અને મેકરટાઇમ સુરક્ષા 
સુનનનશ્ચત કરિામા ંસહકારની જરૂરીયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. 

4. તેઓએ ભારપૂિયક જણાવયું હતંુ કે કોનિડ-19 મહામારીનાં ફેલાિાને કારણે નિશ્િ સામનો કરી રહ્ુ ંછે તેિા 
અનદ્િનતય સંજોગો અને અભૂતપૂિય પડકારોને કારણે નિગ્રહો અને કટોકટીનાં ક્ષેત્રો સનહત આ મહામારીનાં 
પકરણામોનો સામનો કરિા માટે આંતરરાનિય અને પ્રાંનતય સહકાર િિારે મજબૂત કરિાની જરૂરીયાતની 
આિશ્યકતા છે. તે સંદભયમાં, તેઓએ ડાયગ્નોનસ્ટક્સ અને સારિારના ંક્ષેત્રોમા ંભારત અને આરબ રાજ્યો િચ્ચે 
પ્રિતયમાન ભાગીદારીની ચચાય કરી હતી, અને કોનિડ મહામારી બાદની આર્થથક કરકિરી તરફનાં સંબંનિત રાનિય 
અનભગમો પર દ્રનિકોણોની આપ-લે કરી હતી. 



5. આરબ પક્ષે બે-િર્યની આિિી (2021-2022) માટે સંયુક્ત રાિ સુરક્ષા પકરર્દનાં નબન-કાયમી સભ્ય તરીકે 
ચૂંટાઇ આિિા બદલ ભારત ગણરાજ્યન ેઅનભનંદન પાઠવયા હતા, જ્યારે ખાસ કરીન ે પારસ્પકરક ચચતાના ં
મુદ્દાઓના ંસંદભય સાથે આંતરરાનિય સ્તર પર ભારતની સતત મહત્િની ભૂનમકાની અપેક્ષા રાખી છે. 

6. સીનનયર અનિકારીઓએ આરબ-ભારત સહકાર મંચનાં ફે્રમિકયમા ંસહકાર િિારિાનાં માગો અને સંસાિનોની 
પણ ચચાય કરી હતી, જેમાં નીચેનાં ક્ષેત્રોનો સમાિેશ થતો હતો: 

o અથયતંત્ર, વયાપાર અને રોકાણ, 

o ઊજાય અને પયાયિરણ, 

o કૃનર્ અને અન્ન સુરક્ષા, 
o પ્રિાસન અને સંસ્કૃનત, 

o માનિ સંસાિન નિકાસ, 

o નશક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળ, 

o નિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, અન ે

o મીકડયા. 

 

7. તેઓ આરબ-ભારત સાંસ્કૃનતક ઉત્સિનાં 3જા સત્ર, ઊજાયનાં ક્ષેત્રમાં આરબ-ભારત સહકાર પર પકરસંિાદ, 
1લુ ંઆરબ-ભારત નિશ્િનિદ્યાલયનાં પ્રમુખોનંુ અનિિેશન, મીકડયાના ંક્ષેત્રમા ંઆરબ-ભારત સહકાર પર 2જો 
પકરસંિાદ, અને આરબ-ભારત ભાગીદારી સંમેલનનું 6ઠઠું સત્ર સનહત મંચની સંયુક્ત પ્રિૃનિઓનું િહેલુ ં
સમયપત્રક બનાિિા સંમત થયા હતા. 

8. તેઓ બન્ને પક્ષે સાનુકૂળ તારીખ પર ભારતમાં આરબ-ભારત સહકાર મંચની 2જી મંત્રીઓની બેઠક યોજિા 
તરફ મીટ માંડી રહ્ા છે. 

 

નિી કદલ્હી 
જાન્યુઆરી 12, 2021  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


