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അറബ് -ഇന്ത്യ ക ോപ്പകറഷൻ ക ോറം ഉന്നതതല ഉക്യോഗസ്ഥരുടെ 3 മത് 

സകേളനം   
ജനുവരി 12, 2021 

 

1. അറബ് -ഇന്ത്യ ക ോപ്പകറഷൻ ക ോറം ഉന്നതതല ഉക്യോഗസ്ഥരുടെ 3 മത് സകേളനം  

2021 ജനുവരി 12  ന് വീഡിക ോ ക ോൺ റൻസിലൂടെ നെന്നു. സകേളനത്തിൽ ടസക് ട്ടറി (CPV 

& OIA), ക്രീ സഞ്ജയ് ഭട്ടോചോരയ, അറബ് കേറ്റ്സ് ലീഗികലക്കുള്ള ഈജിപ്തത് സ്ഥിര 

ക്രതിനിധി ും ഉരവിക്ര ോരയ മക്ന്ത്ി ുമോ  മുഹേദ് അബു അൽ-കേർ എന്നിവ 

അധയക്ഷത വഹിച്ചു. അറബ് കേറ്റ്സ് ലീഗികലക്കുള്ള ഈജിപ്തത് സ്ഥിര ക്രതിനിധി ോ  

ഉരവിക്ര ോരയ മക്ന്ത്ിയ്ടക്കോപ്പം അറബ് രോക്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യ  ൂെോടത അറബ് കേറ്റ്സ് 

ലീഗിന്ടറ ജനറൽ ടസക് ട്ടറിക റ്റ്സ എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത ഉക്യോഗസ്ഥർ 

എന്നിവർ രടെെുത്തു. 
2. അറബ് രോജയങ്ങളും ഇന്ത്യ ും തേിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചരിക്തരരവും 

സോം് ോരി വുമോ  ബന്ധങ്ങടള ഉന്നതലല ഉക്യോഗസ്ഥർ അനു്മരിച്ചു  ൂെോടത അവ 

്ൃഢടപ്പെുത്തുന്നതിനു ഇരു ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വയവസോ ി മോ  ബന്ധങ്ങളുടെ 

സംഭോവന ളും അവർ അെിവര ിട്ടു സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ -അറബ് സഹ രണത്തിന്ടറ 

രക്തമോ  അെിത്തറ, മി ച്ച സോധയത ൾ  ൂെോടത വി്തൃതമോ  ഗുണക്രതീക്ഷ ൾ 

എന്നിവട  ും  ൂെോടത  ോരയക്ഷമമോ  കമേല ളികലക്കസ ഇന്ത്യ -അറബ് 

സഹ രണടത്ത എത്തിക്കുന്നതിന് ക ോറം വഹിച്ച രെിടന ും  അവർ ക്രരംസിച്ചു. 
3. രര്രര തോല്രരയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കു  ും ക്രോക്രി വും 

അന്ത്ർക്രീ വുമോ  സമോധോനവും സുരക്ഷിതതവവും നിലനിർത്തു  ും ടചയ്യുന്ന 

രീതി ിൽ ഇരു വിഭോഗങ്ങളും തേിലുള്ള സഹ രണ ഏക ോരന ടമക്കോനിസങ്ങൾ 

രക്തിടപ്പെുകത്തണ്ട ക്രോധോനയം സൂചിപ്പിച്ചു ട ോണ്ടസ, ക്രോക്രി വും 

അന്ത്ർക്രീ വുമോ  നില ിൽ  ഇരു വിഭോഗങ്ങൾക്കും രരിഗണന ുള്ള വിഷ ങ്ങൾ 

അവർ ചർച്ച ടചയ്തു. ഇത് സംബന്ധിച്ചസ, രല്തീനി ൻ ക്രശ്നം, സിറി , ലിബി ,  മൻ 

എന്നിവിെങ്ങളിടല ക്രതിസന്ധി ൾ എന്നിവ ുൾടപ്പടെ മധയ ഏഷയ ിലുള്ള 

ക്രതിസന്ധി ൾക്കും ക്രോക്രി  ക്രശ്നങ്ങൾക്കും, ഉചിതമോ  അന്ത്ർക്രീ  ന തക്ന്ത് 

നിർണ ങ്ങൾ, ഉെമ്പെി ൾ, അെിസ്ഥോനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസൃതമോ  രോക്രീ  

തീരുമോനമോണ് ആവരയമോടണന്നും അവർ ആവർത്തിച്ചു,  ൂെോടത തീക്വവോ്ടത്ത 

ക്രതികരോധിക്കുന്നതിനും  അന്ത്ർക്രീ  ന ങ്ങൾക്കനുസൃതമോ  നോവി  സവോതക്ന്ത്യവും 

നോവി  സുരക്ഷ ും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനോ ി സഹ രണത്തിന്ടറ ആവരയ ത ും 

അവർ അെിവര ിട്ടസ ക്ര്തോവിച്ചു. 
4. ക ോവിഡ് -19 ര ർച്ചവയോധിട ത്തുെർന്നസ കലോ ം കനരികെണ്ടിവന്ന ക്രകതയ  

സോഹചരയങ്ങളും മുൻരിലലോത്ത തരത്തിലുള്ള ക്രതിസന്ധി ളും  ൂെോടത 

ര ർച്ചവയോധി ുടെ ക്രതയഘോതങ്ങടള മറി െക്കുന്നതിന്  ക്രതിസന്ധി ളും 

സംഘർഷങ്ങളുമുള്ള കമേല ളിലെക്കം ക്രോക്രി വും അക്ന്ത്ക്രീ വുമോ  

സഹ രണം ടമച്ചടപ്പെുകത്തണ്ടതിന്ടറ ആവരയ ത ും അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ 



സോഹചരയത്തിൽ, കരോഗനിർണ ം ചി ിത്സ എന്നീ കമേല ളിൽ നിലനിന്നു വരുന്ന 

 ൂട്ടോ  ക്രവർത്തനടത്ത  ുറിച്ചസ അവർ ചർച്ച ടചയ്യു  ും ക ോവിഡിന് കരഷമുള്ള 

സോമ്പത്തി  തിരിച്ചുവരവിനോ ുള്ള അതതു രോക്രങ്ങളുടെ സമീരനടത്തക്കുറിച്ചുള്ള 

 ോഴ്ചപ്പോെു ൾ രെുവയ്ക്കു  ും ടചയ്തു. 
5. ഇരു വിഭോഗങ്ങൾക്കും ആരെ ുള്ള ക്രോക്രി  വിഷ ങ്ങളിൽ ഉൾപ്പടെ 

അന്ത്ോരോക്ര കവ്ി ിലുള്ള ഇന്ത്യ ുടെ ക്രധോന ചുമതല ൾ ക്രതീക്ഷിച്ചുട ോണ്ടസ, 
ഐ യരോക്ര സഭ സുരക്ഷോ  ൗൺസിലിൽ 2 വർഷ  ോലോവധി ിൽ (2021-2022) അസ്ഥിര 

അംഗതവം കനെി തിനു അറബ് വിഭോഗം ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിടന അഭിനന്ദിച്ചു. 
6. അറബ് -ഇന്ത്യ ക ോപ്പകറഷൻ ക ോറത്തിന്ടറ ഘോനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നസ ട ോണ്ടസ തോടെ 

രറ ുന്ന കമേല ളിടല സഹ രണം ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള മോർഗങ്ങൾ ഉന്നതതല 

ഉക്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച ടചയ്തു: 
o സോമ്പത്തി ം, വയവസോ ി ം  ൂെോടത നികക്ഷരം  

o ഊർജവും രരിസ്ഥിതി ും  

o  ോര്ഷി വും ഭക്ഷയ സുരക്ഷ ും  

o വികനോ്സഞ്ചോരവും സോം് ോരി ത ും  

o മോനവ വിഭവ കരഷി വി സനം  

o വി്യോഭയോസവും ആകരോഗയ രരിചരണവും  

o രോ്ക്തവും സോകെതി വി്യ ും  ൂെോടത  

o മോധയമരംഗം  

7. അറബ് ഇന്ത്യ സോം് ോരിക ോതസവത്തിന്ടറ 3 മത് ടസഷൻ, ഊർജ കമേല ിൽ 

അറബ് ഇന്ത്യ സഹ രണത്തിന്ടറ ടരോതുചർച്ച ൾ, ആ്യ അറബ് -ഇന്ത്യ 

 ൂണികവഴ്സിറ്റ്ി ക്രസിഡന്റുമോരുടെ ക ോൺ റൻ്, മോധയമ കമേല ിൽ അറബ് -ഇന്ത്യ 

സഹ രണടത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള 2 മത് ടരോതുചർച്ച, 6 മത് അറബ് ഇന്ത്യ രോര്്ണർഷിപ്പസ 
ക ോൺ റൻസ്സസ ടസഷൻ   എന്നിങ്ങടന ുള്ള ക ോറത്തിന്  ീെിലുള്ള  ൂട്ടോ  

ക്രവർത്തനങ്ങൾ കനരടത്ത തടന്ന തീരുമോനിക്കുന്നതിനും അവർ അംഗീ രിച്ചു.  
8. ഇരു വിഭോഗങ്ങൾക്കും സൗ രയക്ര്മോ  തിയ്യതി ിൽ അറബ് -ഇന്ത്യ ക ോപ്പകറഷൻ 

ക ോറത്തിന്ടറ 2 മത് മക്ന്ത്ിതല സകേളനം നെത്തുന്നതിനും അവർ ക്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടസ. 
 
നയൂ ഡൽഹി  
12 ജനുവരി, 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. 

 


