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அரபு – இந்தியா ஒத்துழைப்பு மன்றத்தின் 3 வது மூத்த அதிகாாிகள் கூட்டம் 

ஜனவாி 12, 2021  

 
1. அரபு – இந்தியா ஒத்துழைப்பு மன்றத்தின் 3 வது மூத்த அதிகாாிகள் கூட்டம் 2021 

ஜனவாி 12 அன்று வீடியயா மாநாடு மூலம் நடந்தது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு இழைத் தழலவர் 

ஸ்ரீ சஞ்சய் பட்டாச்சர்யா, சசயலாளர் ( சிபிவி மற்றும் ஓஐஏ)  மற்றும் தூதர் முகமது அபு அல்-

யகர் மற்றும் அரபு நாடுகள் மற்றும் இந்தியாவின் மூத்த அதிகாாிகள் மற்றும் அரபு நாடுகளின் 

லீக்கின் சபாதுச்சசயலகம் ஆகியவற்றின் பங்களிப்புடன் அரபு நாடுகளின் லீக்கிற்கு 

எகிப்தின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி.     

 

2. மூத்த அதிகாாிகள் அரபு உலகத்துக்கும் இந்தியாவிற்கும் இழடயிலான வரலாற்று 

மற்றும் நாகாிக உறவுகழள நிழனவு கூர்ந்தனர் மற்றும் இருதரப்பினழரயும் 

இழைப்பதில் ஒன்றிழைப்பதில் வைிக மற்றும் கலாச்சார உறுவுகளின் பங்களிப்ழப 

அடிக்யகாடிட்டு காட்டினர். அரபு-இந்தியா ஒத்துழைப்புக்கான வலுவான அடித்தளம், 

சபரும் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் பரந்த வாய்ப்புகள் மற்றும் அரபு-இந்தியா உறவுகழள 

திறழமயான எல்ழலகழள யநாக்கி முன்யனற்றுவதற்கு ஆதாரம் வகிக்கக்கூடிய பங்ழக 

அவர்கள் பாராட்டினர். 

 

 

3. மூத்த அதிகாாிகள் பிராந்திய மற்றும் சர்வயதச மட்டங்களில் பரஸ்பர அக்கழற சகாண்ட 

பிரச்சிழனகள் குறித்து விவாதித்தனர், இருதரப்பினருக்கும் இழடயிலான ஒத்துழைப்பு 

மற்றும் ஒருங்கிழைப்பு வைிமுழறகழள வலுப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்ழத 

வலியுறுத்தி, பரஸ்பர நலன்களுக்கு யசழவ சசய்யும் மற்றும் பிராந்திய மற்றும் சர்வயதச 

அழமதி மற்றும் பாதுகாப்ழப பராமாிக்கும் வழகயில். இது சம்பந்தமாக, மத்திய கிைக்கில் 

பிராந்திய பிரச்சிழனகள் மற்றும் சநருக்கடிகளுக்கு அரசியல் தீர்வு யதழவழய  அவர்கள் 

மீண்டும் வலியுறுத்தினர்,சதாடர்புழடய சர்வயதச சட்டப்பூர்வமான தீர்மானங்கள் 

மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் குறிப்புகள், குறிப்பாக பாலஸ்தீனிய பிரச்சிழன, சிாியா, 

லிபியா மற்றும் யயமனில் சநருக்கடிகள் மற்றும் அடியகாடிட்டிட்டு காட்டியது சர்வயதச 

சட்டத்தின் சகாள்ழககளின்படி, பயங்கரவாதத்ழத எதிர்த்துப் யபாராடுவதற்கும், 

வைிசசலுத்தல் மற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்ழப உறுதி சசய்வதற்கும் ஒத்துழைப்பு யதழவ.         

 

4. யகாவிட்- 19 சதாற்றுயநாய் சவடித்ததன் காரைமாக உலகம் எதிர்சகாள்ளும் 

விதிவிலக்கான சூழ்நிழலகள் மற்றும் முன்யனாடியில்லாத சவால்கள், இந்த 

சதாற்றுயநாயின் விழளவுகழள எதிர்சகாள்ள சர்வயதச மற்றும் பிராந்திய ஒத்துழைப்ழப 

வலுப்படுத்த யவண்டிய அவசியம் உள்ளது, இதில் யமாதல்கள் மற்றும் சநருக்கடிகள் 

உள்ளன. அந்த சூைலில், யநாய் அறிதல் மற்றும் சிகிச்ழச துழறகளில் இந்தியாவிற்கும் 

அரபு நாடுகளுக்கும் இழடயிலான ஒத்துழைப்பு குறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர், யமலும் 



யகாவிட் பிந்ழதய சபாருளாதார மீட்சிக்கான அந்தந்த யதசிய அணுகுமுழறகள் குறித்த 

கருத்துகழளப் பாிமாறிக்சகாண்டனர் 

 

5. ஐ.நா பாதுகாப்பு குழுவின் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக இரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு 

(2021-2022)  யதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட  இந்தியக் குடியரழச அரபு தரப்பு வாழ்த்தியது, அயத 

யநரத்தில் சர்வயதச அரங்கில் இந்தியாவின் சதாடர்ச்சியான பங்ழக எதிர்யநாக்கியுள்ளது 

பரஸ்பர அக்கழறயின் பிராந்திய பிரச்சிழனகள் குறித்து 

 

6. அரபு – இந்தியா ஒத்துழைப்பு மன்றத்தின் கட்டழமப்பில் ஒத்துழைப்ழப 

யமம்படுத்துவதற்கான வைிகள் மற்றும் வைிமுழறகள் குறித்து மூத்த அதிகாாிகள் 

விவாதித்தனர்.   

 

o சபாருளாதாரம்,வைிகம் மற்றும் முதலீடு, 

o எாிசக்தி மற்றும் சுற்றுசூைல், 

o விவசாயம் மற்றும் உைவுப் பாதுகாப்பு, 

o சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சாரம்,, 

o மனித வள யமம்பாடு, 

o கல்வி மற்றும் உடல் நலம், 

o அறிவியல் மற்றும் சதாைில்நுட்பம், மற்றும்  

o ஊடகம். 

 

7. அரபு-இந்தியா கலாச்சார விைாவின் 3 வது அமர்வு, எாிசக்தி துழறயில் அரபு-இந்தியா 

ஒத்துழைப்பு குறித்த சிம்யபாசியம்,1 வது அரபு-இந்தியா பல்கழலக்கைக அதிபர்கள் 

மாநாடு, மன்றத்தின் கூட்டு நடவடிக்ழககளின் ஆரம்ப திட்டமிடல் குறித்து அவர்கள் 

ஒப்புக்சகாண்டனர். ஊடகத் துழறயில் அரபு-இந்தியா ஒத்துழைப்பு பற்றிய 2 வது 

சிம்யபாசியம், மற்றும் அரபு-இந்தியா கூட்டு மாநாட்டின் 6 வது அமர்வு.    

 

8. அரபு – இந்தியா ஒத்துழைப்பு மன்றத்தின் 2 வது மந்திாி கூட்டத்ழத இந்தியாவில் 

இருதரப்பினருக்கும் வசதியான யததியில் நடத்த அவர்கள் எதிர்யநாக்குகிறார்கள்.  

 

நியூ சடல்லி  

ஜனவாி 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. 

 

 


