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પરેિસ ખાત ેઇન્ડો-પસેસરિકમાાં સહકાિ માટ ેઇય ુસમસિસ્ટરિયલ િોિમમાાં 
સિદશેમાંત્રી ડો. એસ. જયશાંકિિી ભાગીદાિી, પરેિસ, િેબ્રઆુિી 22, 2022 
માિ્ચ 21, 2022 

 

1. િસદેશમાંત્િી ડૉ. એસ. જયશાંકિે 20-23 િેબ્િુઆિી, 2022િા િોજ િ્િાાંસિી મુલાકાત લીધી હતી જ્યાાં તેમણે 

ઇયુ કાઉિ્સસલિા પ્િમુખપદિા ભાગિૂપે િ્િાિ્સ દ્િાિા આયોજસત ઇિ્ડો-પેસસિસક અાંગેિી ઇયુ મસિસસ્ટિસયલ િોિમ 

િોિ કોઓપિેશિમાાં ભાગ લીધો હતો. 

 

2. ડૉ. જયશાંકિે િોિમિા ઉદઘાટિ સત્િમાાં િ્િાિ્સિા માંત્િી જીિ-યિેસ લે ડ્િસયિ, યુિોપ અિે િ્િાિ્સિા િસદેશી 

બાબતોિા પ્િધાિ, મસસ્ટિ જોસેપ બોિેલ, િસદેશી બાબતો અિે સુિક્ષા િીતસિા ઇયુ ઉચ્ચ પ્િતસિસધસ /યુિોપસયિ 

કમસશિિા ઉપ-પ્િમુખ સાથે િાત કિી હતી. િ્િાિ્સ ટસમિમેિ્સ, યુિોપસયિ કમસશિિા પ્િથમ ઉપાધ્યક્ષ, શ્િી પ્િાક 

સોખોિ, િાયબ િડા પ્િધાિ અિે કાંબોડસયાિા િસદેશ પ્િધાિ, શ્િીમતી િેત્િો લેસ્ટાિી પ્િસયાિ્સિી માિ્સુદી, 

ઇિ્ડોિેશસયાિા િસદેશ પ્િધાિ અિે શ્િી હયાશી યોશસમાસા, જાપાિિા િસદેશ પ્િધાિે પણ િક્તિ્ય આપ્યા હતા. 

ડૉ. જયશાંકિે તેમિી ટસપ્પણી દિમસયાિ યુિોપ અિે ઈિ્ડો-પેસસિસક િચ્ચેિા સહકાિિા સામાિ્ય પડકાિો અિે 

સાંભિસત ક્ષેત્િો િસશે િાત કિી, આ સાંદિ્ભમાાં િ્િાિ્સિી મુખ્ય ભૂમસકાિે પ્િકાશસત કિી. તેમણે મસસ્ટિ લે ડ્િસયિ 

સાથે "ઈિ્ડો-પેસસિસક પાિ્ક્સ પાિ્ટિિશસપ" પિ ઈિ્ડો-િ્િેિ્ચ પહેલિી પણ જાહેિાત કિી, જેિો ઉદ્દેશ્ય ઈિ્ડો-

પેસસિસક પ્િદેશમાાં, સાંિક્ષસત િસસ્તાિોિા ટકાઉ સાંચાલિિા સાંદિ્ભમાાં, એકત્િ કિીિે અિે શેિ કિીિે ક્ષમતાઓિુાં 

િસિ્માણ કિિાિો છે. તેમણે અિુભિો અિે કુશળતા પિ ભાિ મુક્યો હતો જે આ પ્િદેશમાાં મુખ્ય ઈિ્ડો-પેસસિસક 

જાહેિ અિે ખાિગી પ્િાકૃતસક ઉદ્યાિ સાંચાલકોમાાં અસ્તસત્િ ધિાિે છે. 

 



3. આ િોિમિુાં આયોજિ ત્િણ િાઉિ્ડ ટેબલિી આસપાસ કિિામાાં આિ્યુાં હતુાં જ્યાાં તમામ સહભાગીઓએ 
સામાિ્ય ચસાંતાિા મુખ્ય મુદ્દાઓ પિ ચિ્ચા કિી હતી. મીટસાંગ દિમસયાિિી ચિ્ચાઓએ તાજેતિમાાં અપિાિેલ ઇયુ 

ઈિ્ડોપેસસિસક સ્ટ્િેટેજી અિે ગ્લોબલ ગેટિે સ્ટ્િેટેજીિા પ્િકાશમાાં ઇયુ અિે તેિા ઈિ્ડોપેસસિસક પાિ્ટિિ્સ િચ્ચે 
સહકાિ માટેિા િસચાિો અિે માિ્ગોિી ઓળખ કિી હતી. આ િાઉિ્ડ ટેબલો 1.) સુિક્ષા અિે સાંિક્ષણ, 2.) 

કિેક્ટસિસટી અિે ડસજસટલ મુદ્દાઓ અિે 3.) િૈશ્િસક પડકાિો: આબોહિા, જૈિિસિસધતા, મહાસાગિ અિે 

આિોગ્યિી થીમ પિ ધ્યાિ કેિ્દ્િસત કિે છે. ડૉ. જયશાંકિે "સુિક્ષા અિે સાંિક્ષણ" પિ ગોળમેજી ચિ્ચામાાં ભાગ 

લીધો હતો જ્યાાં EU એ ઉત્તિ-પશ્ચસમ હસાંદ મહાસાગિમાાં સમિ્િયસત દિસયાઈ હાજિીિી િસભાિિાિા 

િસસ્તિણિી જાહેિાત કિી હતી. તેિા કાિણે ઇયુ ઇિ્ડો-પેસસિસક ક્ષેત્િમાાં સ્થસિતા અિે સુિક્ષાિે િધુ ટેકો આપી 

શકશે, િધુ સાિી િીતે િૌકાદળિો ઉપયોગ કિી શકશે, યુિોપ સાથે સુમેળ િધાિી શકશે અિે ઇિ્ડો-પેસસિસકમાાં 

ભાગીદાિો સાથે માહસતી અિે સહકાિ િધાિી શકશે જેમાાં સૈિ્ય કિાયત અિે પોિ્ટ અાંગેિી ભાગીદાિી પણ સામેલ 
છે.  

 

4. ડસજસટલ મુદ્દાઓ પિ િોિમમાાં ભાગ લેિાિા િિ દેશો (ઓસ્ટ્િેલસયા, કોમોિ્સ, ભાિત, જાપાિ, મોિેશસયસ, 

િ્યુઝીલેિ્ડ, કોિસયા િસપબ્લસક, સસાંગાપોિ, શ્િીલાંકા) એ ગોપિીયતા અિે િ્યક્તસગત ડેટાિા િક્ષણ પિ સાંયુક્ત 

ઘોષણા અપિાિી હતી. આ િસઝિિે પ્િોત્સાહસત કિિા અિે દ્િસપક્ષીય અિે બહુપક્ષીય બાંિે િીતે અમાિા ડેટા 

પ્િોટેક્શિ િ્િેમિિ્ક િચ્ચે કિ્િિ્જિ્સ િધાિિા માટે ક્િોસ-બોિ્ડિ ડેટાિા પ્િિાહ અાંગ ેઆાંતિિાષ્ટ્િીય િીતસ 

ચિ્ચાઓ અિે સહકાિિે િધુ િસકસસત કિિા પિ ભાિ મૂકિામાાં આિ્યો હતો. 

 

5. ઇયુ અિે ઈિ્ડો-પેસસિસક ક્ષેત્િિા 59 દેશો અિે પ્િાદેશસક સાંગઠિોએ આ િોિમમાાં ભાગ લીધો હતો જેમાાં િ્િેિ્ચ 

પોલસિેશસયા અિે લા િસયુિસયિિા િસદેશી સમૂહો સહસત િ્િાિ્સ, ભાિત, દક્ષસણ આિ્િસકા, જિ્મિી, ઓસ્ટ્િેલસયા, 

ઑસ્ટ્િસયા, બાાંગ્લાદેશ, બેલ્જસયમ, બ્િુિેઈ, બલ્ગેિસયા, કાંબોડસયા, સાયપ્િસ, કોમોિોસ, દક્ષસણ કોિસયા, ક્િોએશસયા, 

ડેિમાિ્ક, જીબુટી, સાંયુક્ત આિબ અમીિાત, સ્પેિ, એસ્ટોિસયા, િસિલેિ્ડ, ગ્િીસ, હાંગેિી, ઇિ્ડોિેશસયા, આયિ્લેિ્ડ, 

ઇટાલી, જાપાિ, કેિ્યા, લાઓસ, લાતિસયા, લસથુઆિસયા, લક્ઝમબિ્ગ, મડાગાસ , મલેશસયા, માલદીિ્સ, માલ્ટા, 

મોિેશસયસ, િ્યુઝીલેિ્ડ, ઓમાિ, િેધિલેિ્ડ, િસલસપાઇિ્સ, પોલેિ્ડ, પોિ્ટુગલ, િોમાિસયા, સેશેલ્સ, સસાંગાપોિ, 



સ્લોિેકસયા, સ્લોિેિસયા, શ્િીલાંકા, સ્િીડિ, ચેક િસપબ્લસક, થાઇલેિ્ડ, િસયેતિામ, યુિોપસયિ ઇિ્િેસ્ટમેિ્ટ બેાંક, 

યુિોપસયિ કમસશિ, ઇિ્ડસયિ ઓશિ કમસશિ, પેસસિસક કોમ્યુિસટી, પેસસિસક આઇલેિ્ડ િોિમ, ઇિ્ડસયિ ઓશિ િસમ 

એસોસસએશિ સામેલ હતા. 

 

6. ઈિ્ડો-પેસસિસકમાાં સહકાિ માટે માંત્િી સ્તિીય િોિમ એ િસચાિણા અિે િસિસમય માટે અિે યુિોપસયિ યુિસયિ, 

તેિા સભ્ય દેશો અિે ઈિ્ડો-પેસસિસક ક્ષેત્િિા દેશો િચ્ચે એક સામાિ્ય િસઝિ બિાિિાિી આિી પ્િથમ તક હતી. 

આ બેઠક મુક્ત અિે ખુલ્લાપણાાંિા સહસયાિા સસદ્ધાાંતો પિ આધાિસત હતી. 

 

િિી રદલ્હી 
માચચ 21, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


