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అరబ్-భారత్ కోఆపరేషన్ ఫో రమ్ 3వ సీనియర్ అధికారుల సమావేశం 

జనవరి 12, 2021 

 

1. అరబ్-భారత్ కోఆపరేషన్ ఫో రమ్ మూడవ సీనియర్ అధికారుల సమావేశం వీడియో కానఫరెన్్ ద్వారా 
12 జనవరి 2021న జరిగింద్ి. ఈ సమావేశానికి సెక్రటరీ (సీపీవీ & ఓఐఏ) శ్రర సంజయ్ భటాా చవరయ, విద్ేశాంగ 
సహాయ మంత్రి మరియు అరబ్ ద్ేశాల క్ూటమికి ఈజిపా్ట తరఫున శాశాత పతి్రనిధి అంబాసిడర్ మహమమద్ 
అబు అల్-ఖేయిర్ సహ సారథ్యం వహ ంచవరు. భారత్, అరబ్ ద్ేశాలక్ు చ ంద్ిన సీనియర్ అధికారులు, 
అద్ేవిధంగా అరబ్ ద్ేశాల క్ూటమి జనరల్ సెక్రటేరియట్ క్ూడవ ద్ీనికి హాజరయాయరు. 
 
2. అరబ్ పపించం మరియు భారత్ మధయ ెలలకననన  చరి్వితమక్, ెవగరిక్త పరమ ైన సంబంధవలను సీనియర్ 
అధికారులు ఈ సందరభంగా గురుు  చేసుక్ుెవన రు, అలాగే ఇరు పక్షాలను క్లిసిక్టటా గా ఉంచేందుక్ు ద్ోహదం 
చేసుు నన  వాణిజయ, సాంసకృత్రక్ సహకారానిన  ె్కికచ పాాురు. అరబ్-భారత్ సహకారానికి సంబంధించిన 
పటిషామ ైన పుెవద్ి, అదుభతమ ైన సామరాయ ాలు, అలాగే విసు ృత సాయ యి వృద్ిి  అవకాశాలను, ద్ీం్ోపాాటట 
అరబ్-భారత్ సంబంధవలను మరింత ఉనన త సాయ యిల ద్ిశగా తీసుకెళ్లడంలో ఫో రమ్ పోా షించగల పాాతనిు 
వారు కననియాడవరు. 
 
3. పాాింతీయ మరియు అంతరాా తీయ సాయ యిలోల  పరసురం సంబంధం క్లిగిన అంశాలను సీనియర్ 
అధికారులు చరిచంచవరు. పరసుర పయిోజెవలను పరిరక్షించుకోవడవనికి అలాగే పాాింతీయ మరియు 
అంతరాా తీయ శాంత్ర, భదతిలను కాపాాడటానికి గాను ఇరు పక్షాల మధయ సహకారం మరియు సమనాయ 
యం్వింగాలను బలోపేతం చేసుకోవాలి్న ఆవశయక్త ఉందని వారు ఉద్వా టించవరు. ద్ీనికి సంబంధించి, మధయ  
పాాిచయంలో పాాింతీయ అంశాలు మరియు సంక్షోభాలక్ు మరీ ముఖయంగా పాాలసీుెవ అంశం మరియు సిరియా, 
లిబియా ఇంకా యిెమ న్ లలో సంక్షోభాల విషయాలోల  అంతరాా తీయంగా చటాపరమ ైన తీరామెవలు మరియు 
తగిన ఒపుంద్వలు, పిసాు వనల ఆధవరంగా, రాజకీయపరమ ైన పరిష్ాకరానిన  క్నుగొెవలి్న ఆవశయక్తను 
వారు పునరుద్వా టించవరు. ఉగరవాద్వనిన  అణచివేయడం అలాగే అంతరాా తీయ చటా నిబంధనలక్ు అనుగుణంగా 
ెవవిగేషన్ మరియు మారిట ైమ్ సెక్ూయరిటీ సేాచఛక్ు భరోసా ఇచేచవిధంగా సహకారం అవసరమని వారు 
ఉద్వా టించవరు. 
 



4. కోవిడ్-19 మహమామరి కారణంగా పపించం ఎదురొకంటటనన  అనూహయ పరిణవమాలు మరియు అసాధవరణ 
సవాళ్ల  గురించి వారు పధివనంగా పసిాు వించవరు. ఈ మహమామరిని ధీటటగా ఎదురొకెేందుక్ు అంతరాా తీయ 
మరియు పాాింతీయ సహకారానిన  బలోపేతం చేసుకోవాలి్న అవసరం ఉందని సీనియర్ అధికారులు 
ె్కికచ పాాురు. పధివనంగా ఘరషణలు, సంక్షోభాలు ెలలకననన  పాాిం్వలపెై దృషిా  పెటాా లని పేరొకెవన రు. ఈ 
అంశానికి సంబంధించి, భారత్ మరియు అరబ్ ద్ేశాల మధయ వలైదయ పరీక్షలు మరియు చికిత్ తద్ితర 
విభాగాల విషయంలో పిసుు తం కననసాగుతునన  భాగసాామాయనిన  వారు చరిచంచవరు, అలాగే కోవిడ్ 
తదనంతరం ఆరియక్ రిక్వరీ విషయంలో తమతమ జాతీయ విధవెవలపెై అభిపాాియాలను పంచుక్ుెవన రు. 
 
5.  ఐక్య రాజయసమిత్ర భది్వ మండలి (యూఎన్ఎస సీ)లో 2021-2022 రెండేళ్ల  వయవధికి గాను భారత్ 
్వ్వకలిక్ సభయ ద్ేశంగా ఎనిన క్ కావడం పటల  అరబ్ పక్షం అభినందనలు ్ లియజేసింద్ి. అద్ేవిధంగా 
అంతరాా తీయ వేద్ిక్లోల , మరీ ముఖయంగా పరసుర సంబంధం క్లిగిన పాాింతీయ అంశాల విషయంలో భారత్ 
తన కీలక్ పాాతనిు కననసాగించవలని ఎదురుచూసుు నన టటల  అరబ్ పక్షం ఆకాంక్షించింద్ి. 
 
6.  అరబ్-భారత్ కోఆపరేషన్ ఫో రమ్ కారాయచరణలో సహకారానిన  మరింత పెంపా ంద్ించుకోవాడవనికి గల 
మారాా లు, సాధవయసాధవయల గురించి సీనియర్ అధికారులు చరిచంచవరు. వీటిలో ఈ రంగాలు ఉెవన యి: 

 ఆరియక్ వయవసయ , వాణిజయం మరియు పెటటా బడులు, 
 ఇంధనం మరియు పరాయవరణం, 
 వయవసాయం మరియు ఆహార భదతి, 
 పరాయటక్ం మరియు సాంసకృత్రక్ం, 
 మానవ వనరుల అభివృద్ిి , 
 విదయ మరియు ఆరోగయ సంరక్షణ, 
 శాసు ర-సాంకేత్రక్త, మరియు 
 మీడియా. 

 
7. ఫో రమ్ చేపటేా  ఉమమడి కారయక్లాపాాలను అనుక్ునన ద్వనిక్ంటే ముందుగాెే నిరాహ ంచేందుక్ు వారు 
అంగీక్రించవరు. వీటిలో అరబ్-భారత్ సాంసకృత్రక్ ఉత్వం 3వ సెషన్, ఇంధన రంగంలో అరబ్-భారత్ 
సహకారంపెై సింపాో జియం, మొటామొదటి అరబ్-భారత్ యూనివరి్టీ అధయక్షుల సదసు్, మీడియా రంగంలో 
అరబ్-భారత్ సహకారంపెై 2వ సింపోా జియం, అలాగే అరబ్-భారత్ భాగసాామయ సదసు్ 6వ సెషన్ లు 
ఉెవన యి. 



 
8. ఇరు పక్షాలక్ు అనువలైన ్ేద్ీలో అరబ్-భారత్ కోఆపరేషన్ ఫో రమ్ 2వ మంతుిల సాయ యి సమావేశానిన  
నిరాహ ంచేందుక్ు ఎదురుచూసుు నన టటల  సీనియర్ అధికారులు పేరొకెవన రు. 
 
న్యూఢిలీ్ల 
జన్వరి 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. 
 

 


