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بھارتی وزیر خارجہ اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے  31ویں ہندوستان۔ یو
اے ای جے سی ایم کی مشترکہ طور پر صدارت کی
 71اگست0202 ،
 71اگست  0202کو تجارت ،اقتصادی اور تکنیکی تعاون سے متعلق ہندوستان  -متحدہ عرب امارات
کے جوائنٹ کمیشن میٹنگ کا  71واں اجالس ورچوئل طور پر منعقد کیا گیا۔ اس میٹنگ کی صدارت
مشترکہ طور پر ہندوستان کے وزیر خارجہ عالی جناب ڈاکٹر سبرامنیم جیشنکر ،اور متحدہ عرب
امارات کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین االقوامی تعاون کے وزیر عزت مآب شیخ عبدہللا بن زاید
آل نہیان نے کی۔
 13اگست  0202کو ،ہندوستان کے وزارت خارجہ کے سکریٹری (قونصلر ،پاسپورٹ اور ویزا اور
بیرون ملک ہندوستانی امور) عالی جناب سنجے بھٹاچاریہ اور متحدہ عرب امارات کی وزارت برائے
خارجہ امور اور بین االقوامی تعاون کے معاون وزیر برائے اقتصادی وتجارتی امور عالی جناب عبد
الناصر الشعالی کے درمیان ورچوئل طور پر سینئر آفیشیلز میٹنگ (ایس او ایم) کا بھی انعقاد کیا گیا۔
جے سی ایم اور ایس او ایم کی تیاری میں ،ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے  5ذیلی کمیٹیوں کے
ممبران کے درمیان ،عمومی جائزہ لینے اور اعلی سطح کے تبادلے ،اقتصادی ،تجارت اور سرمایہ
کاری میں تعاون؛ قونصلر اور کمیونٹی امور میں تعاون؛ دفاع اور سالمتی میں تعاون؛ اور تعلیم ،ثقافت
اور نوجوانوں کے امور میں تعاون کے لئے ورچوئل میٹنگ کا انعقاد  72اور  77اگست  0202کو ہوا۔
میٹنگ میں دوستانہ ،واضح اور تعمیری ماحول میں وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ،جس سے
دونوں اسٹریٹجک شراکت داروں کے مابین مضبوط دوطرفہ تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے۔
دونوں ممالک کے مابین قریبی سیاسی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ،دونوں فریقین نے جامع اسٹریٹجک
شراکت داری کے تحت باہمی مفاد کے لئے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات میں رفتار برقرار
رکھنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے حالیہ شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے اور بدلتے وقت
کو دیکھتے ہوئے نئے شعبوں میں تعاون کی تالش پر بھی اتفاق کیا۔

اس تناظر میں ،دونوں فریقوں نے کووڈ  71وبائی مرض کے خالف لڑنے میں گذشتہ چند ماہ کے
دوران قریبی تعاون کا خیرمقدم کیا اور دونوں ممالک پر وبائی مرض کے معاشی اور اجتماعی اثرات
کو دور کرنے کے لئے مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزراء نے ادارہ جاتی میکانزم پر ہونے والی پیشرفت کا ذکر کرتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا
جو معاہدوں کے وسیع فریم ورک کے ذریعے کثیر جہتی دو طرفہ تعاون کی رہنمائی اور فروغ دینے
کے لئے کار فرما ہے۔
دونوں فریقین نے اپنے پڑوس سے متعلق عالقائی امور اور اقوام متحدہ اور دیگر کثیرالجہتی فورم میں
تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقین نے دونوں ممالک کے مابین بڑھتی ہوئی تجارتی ،معاشی اور سرمایہ کاری کے تعاون
پر رجائیت کا اظہار کیا۔ ہندوستانی فریق نے متحدہ عرب امارات سے ہندوستان کی معیشت کے اہم
شعبے جیسے الجسٹکس ،فوڈ پارکس ،شاہراہوں ،بندرگاہوں ،ہوائی اڈوں ،قابل تجدید توانائی اور دفاعی
جیسے انفراسٹرکچر کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ متحدہ عرب امارات کے فریق
نے ہندوستانی تارکین وطن کمیونٹی کی طرف سے اہم شراکت کی تعریف کی اور توانائی اور فوڈ
سیکورٹی کے شعبے میں روابط کو مزید تقویت دینے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔
دونوں فریقین نے ہندوستان  -متحدہ عرب امارات کے جوائنٹ کمیشن میٹنگ کا اگال اجالس  0207میں
ابوظہبی میں کرانے پر اتفاق کیا۔ میٹنگ کی مخصوص تاریخ سفارتی چینلز کے توسط سے دونوں
فریقین طے کریں گے۔

نئی دہلی
 31اگست0202 ،
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