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ભારતના િબ્રદેશમંત્રી ડો. એસ. જયશંકરે 1 જૂન, 2021ના રોજ િીડબ્રયો કોન્ફરન્સબ્રંગ દ્િારા બ્રબ્રક્સના 

િબ્રદેશમંત્રીઓ/આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોના મંત્રીઓની બેઠકનંુ અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યંુ હતું. ફેડરેટબ્રિ રબ્રપબ્લબ્રક ઓફ બ્રાઝબ્રલના 

િબ્રદેશમંત્રી રાજદૂત કાર્લોસ આલ્બર્ટો ફ્રાન્કો ફ્રેન્કા, રશબ્રયન ફેડરેશનના િબ્રદેશમંત્રી રાજદૂત સર્ગેઈ લાિરોિ, 
રબ્રપબ્લબ્રક ઓફ ચાઈનાના િબ્રદેશમંત્રી િાંગ યી અને રબ્રપબ્લબ્રક ઓફ સાઉથ આફ્રબ્રકાના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અને 

સહકારના મંત્રી ગ્રેસ નાલેદી માન્ડબ્રસા પાન્ડોરે પોતપોતાના પ્રતબ્રનબ્રધબ્રમંડળનંુ નેતૃત્િ કર્યંુ હતું. 
 

મંત્રીઓએ રાજકીય અને સુરક્ષા, આર્થબ્રક અને ફાઈનાન્સ તથા લોકોથી લોકો િચ્ચે સંબંધ અને સાંસ્કૃતબ્રક 

આદાનપ્રદાનના ત્રણ સ્થંભોના આધારે બ્રબ્રક્સ દેશો િચ્ચે સહકારને આગળ િધારિા પોતાના િબ્રચારો િ્યક્ત કર્યા હતા. 
 

મંત્રીઓએ કોિબ્રડ-19 મહામારીની સામાજબ્રક અને આર્થબ્રક અસર અંગે પણ િબ્રચારોનંુ આદાનપ્રદાન કર્યંુ હતું. મંત્રીઓએ 

બહુસ્તરીય સબ્રસ્ટમમાં સુધારાની જરૂરબ્રયાતની ચર્ચા કરી હતી. મંત્રીઓએ િૈશ્િબ્રક અને પ્રાદેશબ્રક મહત્ત્િના મુદ્દા, ટકાઉ 

િબ્રકાસ, ત્રાસિાદ િબ્રરોધી કાર્યિાહી અંગે િબ્રચારોની આપ-લે કરી હતી તથા બ્રબ્રક્સ દેશોમાં સહકાર િધારિાના ઉપાયોની 

ચર્ચા કરી હતી. 
આ પ્રસંગે તેમણએ ‘બ્રબ્રક્સ જોઈન્ટ મબ્રનબ્રસ્ટરબ્રયલ સ્ટેટમેન્ટ ઓન સ્ટ્રેન્થનબ્રંગ એન્ડ રબ્રફોર્મબ્રંગ ઓફ મલ્ટબ્રલેટરલ 

સબ્રસ્ટમ’ને અપનાિીને તેની જાહેરાત કરી હતી જેમાં બહુસ્તરીય આર્કબ્રટેક્ચરને સંપૂર્ણપણે મજબૂત બનાિિાની અને 

સુધારાની જરૂરબ્રયાત પર ભાર મૂકાયો છે, જેમાં યુનાઇટેડ નેશન્સ અને તેના મુખ્ય સંગઠનો- સબ્રક્યોરબ્રટી કાઉન્સબ્રલ, 
સામાન્ય સભા, સેક્રેટરબ્રયેટ અને ઇકોનોમબ્રક અને સામાજબ્રક કાઉન્સબ્રલ (ઇસીઓએસઓસી), આઇએમએફ અને િબ્રશ્િ 

બેન્ક દ્િારા પ્રતબ્રનબ્રધબ્રત્િ કરાતા આંતરરાષ્ટ્રીય ફાઇનાન્શબ્રયલ આર્કબ્રટેક્ચર, ડબલ્યુટીઓ અને યુએનસીટીએડી હેઠળ 

બહુસ્તરીય ટ્રેડબ્રંગ સબ્રસ્ટમ તથા હૂને કેન્દ્રમાં રાખીને િૈશ્િબ્રક હેલ્થ ગિર્નન્સ સબ્રસ્ટમના સુધારા સામેલ છે. મંત્રીઓએ 

િૈશ્િબ્રક ગિર્નન્સને િધારે સમગ્રલક્ષી બનાિિા, પ્રતબ્રનબ્રધબ્રત્િ આધારબ્રત અને હબ્રસ્સેદારી આધારબ્રત બનાિિા હાકલ કરી 

હતી જેથી િૈશ્િબ્રક નબ્રર્ણય લેિાની પ્રક્રબ્રયામાં િબ્રકાસશીલ અને ઓછા િબ્રકસીત દેશો પણ અર્થપૂર્ણ રીતે ભાગીદારી કરી શકે 

અને તેઓ સમકાલબ્રન િાસ્તિબ્રકતા માટે િધારે સજ્જ બને. આ સંયુક્ત નબ્રિેદન https://bit.ly/3g3G2RQ પર જોઈ શકાય 

છે. 
 

મંત્રીઓએ મીડબ્રયા નબ્રિેદન પણ અપનાિ્યંુ હતું જેમાં સામાન્ય હબ્રતના િબ્રિબ્રધ મુદ્દા આિરી લેિાયાં હતા. મંત્રીઓએ 

બ્રબ્રક્સમાં સહકાર ક્ષેત્રે પ્રગતબ્રની સમીક્ષા કરી હતી. મંત્રીઓએ કોિબ્રડ-19 મહામારીની સ્થબ્રતબ્ર િબ્રશે ચર્ચા કરતી િખતે 

બ્રબ્રક્સ િેક્સબ્રન રબ્રસર્ચ એન્ડ ડેિલપમેન્ટ સેન્ટરને સમયસર સ્થાપીને તેને કાર્યરત કરિાની જરૂરબ્રયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. 
મંત્રીઓએ ટકાઉ િબ્રકાસ માટે એજન્ડા 2030 માટે પોતાની પ્રતબ્રબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો અને આ સંદર્ભમાં 

https://bit.ly/3g3G2RQ


િબ્રકાસશીલ દેશોને િબ્રકાસ માટે ફાઈનાન્સ, ક્ષમતાના ગઠન અને ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફરના મહત્ત્િ પર ભાર મૂક્યો હતો. 
મંત્રીઓએ યુએનએફસીસીના સબ્રદ્ધાંત હેઠળ અપનાિાયેલ પેરબ્રસ સંધબ્ર માટે પોતાનો ટેકો જાહેર કર્યો હતો જેમાં 

સીબીડીઆર-આરસી પણ સામેલ છે. તેમણે અસરકારક કામગીરી દ્િારા બ્રબ્રક્સ ઇકોનોમબ્રક પાર્ટનરશબ્રપ 2025 માટે 

િ્યૂહરચનાના સંપૂર્ણ અમલીકરણ પર ભાર મૂક્યો હતો. 
 

મંત્રીઓએ ત્રાસિાદી પ્રિૃત્તબ્રના દરેક સ્િરૂપની આકરી ટીકા કરી હતી, ભલે પછી તે ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે અને ગમે તેના 

દ્િારા કરિામાં આિતી હોય. તેમણે બ્રબ્રક્સ ત્રાસિાદ િબ્રરોધી િ્યૂહરચનાને સંપૂર્ણ લાગુ કરિા માટે પોતાની કટબ્રબદ્ધતા 

દર્શાિી હતી જેમાં પરબ્રણામલક્ષી એક્શન પ્લાન સામેલ છે. 
 

મંત્રીઓએ બીટુબી તથા પીટુપી ફોર્મેટમાં થયેલી હબ્રલચાલ તથા બેઠકોને આિકારી હતી અને તે આ ક્ષેત્રમાં િધારે સહકારની 

અપેક્ષા રાખે છે. તેનું મીડબ્રયા નબ્રિેદન https://bit.ly/3i9Zf75 પર મેળિી શકાય છે. 
 

બ્રબ્રક્સમાં સહકારની પ્રક્રબ્રયા જાળિી રાખિા બદલ બ્રબ્રક્સના ભાગીદાર રાષ્ટ્રોએ ભારતના પ્રયાસોને બબ્રરદાિ્યા હતા. 
 

નિી દદલ્હી 

જૂન 1, 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. 
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