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બ્રિક્સ શરેપા અન ેસોસ શરેપાઓની ચોથી બેઠક 
ડિસેમ્બર 15, 2021 

 

બ્રિક્સ શરેપા અને સોસ શેરપાએ વર્ષ 2021 દરબ્રિયાન 15 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ ભારતના અધ્યક્ષપદ હેઠળ તેિની 

ચોથી અને સિાપન બેઠક યોજી હતી. ભારતના બ્રિક્સ શેરપા તરીકે આ બેઠકન ું અધ્યક્ષ પદ સબ્રચવ (સીપીવી અને 
ઓઆઈએ) શ્રી સુંજય ભટ્ટાચાયષએ સુંભાળય ું હત ું. 

 

2. આ વર્ે યોજાયેલી પ્રવૃબ્રિઓની સિીક્ષા કરવાની આ બેઠકિાું તક િળી હતી. તેના અધ્યક્ષપદ િાટે, ભારતે નીચેની 
પ્રાથબ્રિકતાઓ સાથે ‘BRICS@15: ઇન્ટ્રા બ્રિક્સ કોઓપરેશન ફોર કન્ટ્ટીન્ટ્ય ઇટી, કોન્ટ્સોબ્રલિશેન એન્ટ્િ કન્ટ્સેન્ટ્સસ’ થીિ 

પસુંદ કરી હતી. આ પ્રાથબ્રિકતાઓ છેેઃ (i) બહ પક્ષીય વ્યવસ્થાિાું સ ધારો કરવો; (ii) આતુંકવાદ બ્રવરોધી સહકાર; (iii) 

એસિીજી હાુંસલ કરવા િાટે ડિબ્રજટલ અને તકનીકી ઉકેલોનો ઉપયોગ કરવો; અને (iv) લોકો વચ્ચેના આદાન-પ્રદાનિાું 
વધારો. 
 

3. 13િી બ્રિક્સ સબ્રિટ વચ્ય ષઅલ સ્વરૂપ ે9 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ યોજાઈ હતી. તેિાું નેતાઓએ ડદલ્હી ઘોર્ણાનો 

સ્વીકાર કયો હતો જેણ ેકોબ્રવિ રોગચાળા સાિે લિવાની તેિની પ્રબ્રતબદ્ધતાને પ નેઃપ બ્રિ કરી હતી, રાજકીય-સ રક્ષા, આર્થથક 

અને સાુંસ્કૃબ્રતક િોરચે બ્રિક્સ દશેોના સહયોગી પ્રયાસોને વધ  ગાઢ બનાવ્યા તથા બ્રિક્સન ેનવ ું જોિ આપ્ય ું છે. 
 

4. બ્રિક્સના બ્રવદશે િુંત્રીઓએ જૂન 2021િાું તેિની બેઠકિાું વબૈ્રવવક શાસનન ેવધ  પ્રબ્રતભાવ આધાડરત અને ઝિપી, 

અસરકારક, પારદશષક, લોકશાહી, પ્રબ્રતબ્રનબ્રધ અને સભ્ય દશેોને જવાબદાર બનાવવા િાટે બહ પક્ષીય પ્રણાલીને િજબૂત 

બનાવવા અને સ ધારણા પર સુંય ક્ત બ્રનવેદન અપનાવ્ય ું હત ું. સુંશોબ્રધત બ્રિક્સ રેફરન્ટ્સની શરતો સપ્ટેમ્બર 2021િાું શેરપા 
દ્વારા અપનાવવાિાું આવી હતી અને તિાિ સ્તરે બ્રિક્સિાું સવષસુંિબ્રત આધાડરત કાયષ પદ્ધબ્રતઓને સાચવવા અને વધ  

િજબૂત બનાવવાની તેિની પ્રબ્રતબદ્ધતાનો પ નરોચ્ચાર કયો હતો. 
 

5. વર્ષ દરબ્રિયાન, લગભગ 150 બ્રિક્સ બેઠકો અન ેકાયષક્રિોન ું આયોજન કરવાિાું આવ્ય ું હત ું, જેિાુંથી લગભગ બેઠકો 

20 િુંત્રી સ્તરે યોજવાિાું આવી હતી. બ્રિક્સ ડિબ્રજટલ હેલ્થ સબ્રિટ અને બ્રિક્સ જળ પ્રધાનોની 1લી િીટટગ જેવા નવા 

કે્ષત્રો સ ધી ઇન્ટ્રા-બ્રિક્સ સહકાર બ્રવસ્તરવાિાું આવ્યો હતો. 
 

6. ભારતના અધ્યક્ષ પદ હેઠળની અન્ટ્ય બ્રસબ્રદ્ધઓિાું આ બાબતોનો સિાવશે થાય છેેઃ બ્રિક્સ કાઉન્ટ્ટર-ટેરડરઝિ એક્શન 
પ્લાન, એગ્રીકલ્ચરલ ડરસચષ પ્લેટફોિષન ું સુંચાલન, ડરિોટ-સેન્ન્ટ્સગ સેટેલાઇટ્સ કોન્ટ્સ્ટેલેશનના કે્ષત્રિાું સહકાર િાટે કરાર, 
સહકાર અને પરસ્પર વહીવટી સહાય પર બ્રિક્સ કરારને અુંબ્રતિ રૂપ આપવ ું, કસ્ટમ્સ બાબતોિાું અને િાનવ ઉપયોગ િાટે 

તબીબી ઉત્પાદનોના બ્રનયિનના કે્ષત્રિાું સહકાર પરના કરારને અુંબ્રતિ સ્વરૂપ આપવ ું. 
 



7. બ્રિક્સ શેરપા અન ેસોસ શેરપાની બેઠક દરબ્રિયાન ચીનને બ્રિક્સ ગેવેલ અન ેહેન્ટ્િઓવર ડરપોટષ સોંપવાિાું આવ્યો હતો. 
ચીને તેની બ્રિક્સ અધ્યક્ષતા િાટે તેની પ્રાથબ્રિકતાઓ પણ રજૂ કરી હતી જે 1 જાન્ટ્ય આરી 2022થી શરૂ થશે. 
 

8. બ્રિક્સના ભાગીદાર દેશોએ 2021 િાું ભારતની બ્રિક્સ અધ્યક્ષતાની પ્રશુંસા કરી હતી. તેઓએ કોબ્રવિ-19ના 
અવરોધો છતાું હાથ ધરવાિાું આવેલી પ્રવૃબ્રિઓની પ્રશુંસા કરી હતી જેના કારણે સાતત્ય, એકત્રીકરણ અને સવષસુંિબ્રતના 

બ્રસદ્ધાુંતોને વધ  િજબૂત બનાવતા આુંતર-બ્રિક્સ સહકારન ેવધ  િજબૂત બનાવવાિાું આવ્યો છે. તેઓએ એ બાબતનો 

સ્વીકાર કયો ક ેઆપણા દેશો અન ેઆપણા લોકોના પરસ્પર લાભ િાટે વર્ષ દરબ્રિયાન બ્રિક્સ વ્યૂહાત્િક ભાગીદારી વધ  

િજબૂત બની છે. બ્રિક્સ ભાગીદારો 2022િાું તેની આગાિી બ્રિક્સ ચેરશીપ િાટે ચીનને સુંપૂણષ સિથષન આપવા સુંિત 

થયા હતા. ભારતે તેના બ્રિક્સ ભાગીદારોનો તેના અધ્યક્ષપદ વર્ષ દરબ્રિયાન સજષનાત્િક જોિાણ િાટે આભાર િાન્ટ્યો હતો, 

જે દરબ્રિયાન બ્રિક્સ વધ  િજબૂત અને વધ  ગબ્રતશીલ સુંગઠન તરીક ેઉભરી આવ્ય ું છે. 
 

નવી ડદલ્હી 

ડિસમે્બર 15, 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. 
 


