
3rd Senior Officials Meeting of Arab-India Cooperation 

Forum 
January 12, 2021 

………………………………………………………………………………………………… 

ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਫੋਰਮ ਦ ੇਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ  

12 ਜਨਵਰੀ, 2021 

 

1. ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨ ੂੰ ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਰਾਿੀਂ ਿੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਸਕੱਤਰ (CPV ਅਤੇ OIA) ਸ਼੍ਰੀ ਸੂੰਜੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ 

ਹਵਦੇਸ਼੍ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਅਰਬ ਸਟੇਟਸ ਹਵੱਚ ਹਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੂੰਦੇ ਰਾਜਦ ਤ ਮੁਿੂੰਮਦ ਅਬ  ਅਲ-ਖੀਰ ਨੇ 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਹਵੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਅਰਬ ਸਟੇਟਸ ਦੇ 

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੀਹਨਰ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।  
 

2. ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਵਚਾਲੇ ਮੌਜ ਦ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ ਸਹਭਅਕ ਸਬੂੰਿਾਂ ਨ ੂੰ ਚੇਤੇ 

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿਰਾਂ ਨ ੂੰ ਬੂੰਨੇ ਰੱਖਣ ਹਵੱਚ ਵਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਸਬੂੰਿਾਂ ਦੀ ਭ ਹਮਕਾ 'ਤੇ ਜੋਰ ਹਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 

ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਜਬ ਤ ਨੀਂਿ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ ਭਹਵੱਖ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 

ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ  ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸਬੂੰਿਾਂ ਨ ੂੰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਹਵੱਚ ਹਨਭਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਭ ਹਮਕਾ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ 

ਕੀਤੀ। 
 

3. ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ੱਿਰ ਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਹਦਆਂ 'ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

ਦੋਵਾਂ ਹਿਰਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੂੰਤਰ ਨ ੂੰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜੋਰ ਹਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ੍ਸੀ 

ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਸਬੂੰਿ 

ਹਵਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਜਾਇਜਤਾ ਦੇ ਮਹਤਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂੰਿਤ ਸਮਝੌਹਤਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਿ-ਪ੍ ਰਬ ਹਵਚ ਖੇਤਰੀ 

ਮੁੱਹਦਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਿੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਿਰਾਈ, ਹਜਨ੍ਾ ਂਹਵੱਚ ਖਾਸਕਰ ਹਫਹਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦਾ, ਸੀਰੀਆ, 

ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਹਵੱਚ ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਨ ਅਤ ੇਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨ ੂੰਨ ਦੇ ਹਸਿਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼੍ਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ 

ਹਦੱਤਾ। 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹਕਿਾ ਹਕ COVID-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਹਨਆਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ੇਸ਼੍ ਆ ਰਿੇ ਅਸਿਾਰਨ ਿਾਲਾਤ ਅਤੇ 

ਅਦੱੁਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਸੱਹਟਆਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਅਤ ੇਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨ ੂੰ ਮਜਬ ਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਹਜੂੰਨਾ ਂਹਵੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਨ। ਇਸ ਪ੍ਹਰਪ੍ੇਖ ਅੂੰਦਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਹਨਦਾਨ 

ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦਰਹਮਆਨ ਚੱਲ ਰਿੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 

COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਹਥਕ ਬਿਾਲੀ ਲਈ ਸਬੂੰਿਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਨਜਰੀਏ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 
 



5. ਅਰਬੀ ਹਿਰ ਨੇ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਹਰਸ਼੍ਦ ਅੂੰਦਰ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (2021-222) ਲਈ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ 

ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨ ੂੰ ਵਿਾਈ ਹਦੱਤੀ ਅਤੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ ਆਲਮੀ ਮੂੰਚ 'ਤੇ, ਖਾਸਕਰ ਆਪ੍ਸੀ 

ਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਹਦਆਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਭ ਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਿੈ। 
 

6. ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੂੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਹਕਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਵੀ ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਹਜਨ੍ਾਂ ਹਵੱਚ ਇਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਨ: 

 

o ਆਰਹਥਕਤਾ, ਵਪ੍ਾਰ ਅਤ ੇਹਨਵੇਸ਼੍, 

o ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, 

o ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਹਖਆ, 

o ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ, 

o ਮਨੱੁਖੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਹਵਕਾਸ, 

o ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਸੂੰਭਾਲ, 

o ਹਵਹਗਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ 

o ਮੀਡੀਆ. 

 

7. ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ ਛੇਤੀ ਿੀ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੱਤੀ, ਹਜੂੰਨਾ ਂਹਵੱਚ ਅਰਬ-

ਭਾਰਤ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਉਤਸਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼੍ਨ, ਊਰਜਾ ਹਵੱਚ ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਅਰਬ-ਭਾਰਤ 

ਪ੍ਹਿਲਾ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੂੰਮੇਲਨ, ਮੀਡੀਆ ਹਵੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦ ਜਾ ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸੂੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਅਰਬ-ਭਾਰਤ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸੈਸ਼੍ਨ ਸ਼੍ਾਮਲ ਿਨ। 
 

8. ਦੋਵਾਂ ਪ੍ੱਖਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਸੀ ਸਿ ਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਅਰਬ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਫੋਰਮ ਦੀ ਦ ਜੀ ਮੂੰਤਰੀ 

ਮੂੰਡਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਿੈ। 
 

ਨਵੀਂ ਹਦਲੀ 

12 ਜਨਵਰੀ, 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. 

 


