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13 வது இந்தியா- ஜப்பான் வவளியுறவு அமைச்சர்கள் மூல ாபாய
உமையாடல்
அக்லடாபர் 07, 2020
1. வவளிவிவகாை அமைச்சர் டாக்டர். எஸ். வஜய்சங்கர் 13 வது இந்தியா-ஜப்பான்
வவளியுறவு ைந்திாிகளின் மூல ாபாய தனது ஜப்பானிய எதிைணியான அவைது
லைன்மை
திரு. லைாட்லடாஜி லதாஷிைிட்சு 7 அக்லடாபர் 2020 அன்று
லடாக்கிலயாவில்.
2. பைஸ்பை நம்பிக்மக ைற்றும் பகிைப்பட்ட ைதிப்புக்கமள ைீண்டும் உறுதிப்படுத்திய
அவர்கள்,இந்தியா-ஜப்பான் சிறப்பு மூல ாபாய ைற்றும் உ களாவிய கூட்டாண்மை
ஆகியவற்றின் முன்லனற்றத்மத ைறுஆய்வு வசய்தலதாடு, கடல்சார் பாதுகாப்பு , வர்த்தகம்
ைற்றும் முதலீடு உற்பத்தி , திறன் லைம்பாடு, உள்கட்டமைப்பு, சுகாதாைம் ைற்றும்
ஆலைாக்கியம் உள்ளிட்ட பல்லவறு துமறகளில் ஒன்றிமணவது குறித்து விவாதித்தனர்.
இந்லதா-பசிபிக் வபருங்கடல் முயற்சி ( ஐபிஓஏ ) ைற்றும் ஐ.நா சீர்திருத்தங்கள்.
3 டிஜிட்டல் வதாழில்நுட்பங்களால்
அதிகாித்து வரும் பங்மக உணர்ந்து, இரு
அமைச்சர்களும் வலுவான ைற்றும் வநகிழக்கூடிய டிஜிட்டல் ைற்றும் இமணய
அமைப்புகளின் லதமவமய எடுத்துமைத்தனர், இந்த சூழலில், இமணய பாதுகாப்பின்
ஒப்பந்தத்தின்
உமைமய இறுதி வசய்வமத வைலவற்றனர். இந்த ஒப்பந்தம் திறன்
லைம்பாடு, ஆைாய்ச்சி ைற்றும் லைம்பாடு,சிக்க ான தகவல் உள்கட்டமைப்பு, 5 ஜி,
இன்டர்வநட் ஆப் திங்க்ஸ் (ஐஓடி) , வசயற்மக நுண்ணறிவு (ஏஐ) லபான்ற துமறகளில்
பாதுகாப்பு ைற்றும் பின்னமடவு ஆகியவற்றில் ஒத்துமழப்மப ஊக்குவிக்கிறது.
4 இரு அமைச்சர்களும் பைஸ்பை ஆர்வத்தின் பிைாந்திய ைற்றும் உ களாவிய
பிைச்சிமனகள் குறித்து கருத்துக்கமளப் பாிைாறிக்வகாண்டனர், லைலும் Covid-19
வதாற்றுலநாயால் முன்மவக்கப்படும் சவால்கமள சைாளிப்பதில் இரு நாடுகளுக்கும்
இமடயி ான வலுவான ைற்றும் நீடித்த கூட்டாண்மை முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று
ஒப்புக்வகாண்டனர். ஒரு இ வச, திறந்த ைற்றும் அமனத்மதயும் உள்ளடக்கிய இந்லதாபசிபிக் பகுதி பன்முகப்படுத்தபட்ட ைற்றும் வநகிழக்கூடிய விநிலயாகச் சங்கிலிகளில் முன்
மவக்கப்படலவண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர்; இந்தச் வசயலில் இந்தியா,
ஜப்பான் , ஆஸ்திலைலியா ைற்றும் பிற எண்ணம் வகாண்ட நாடுகளுக்கு இமடயி ான
விநிலயாகச் சங்கிலி பின்னமடவு முயற்சிமய வைலவற்றது.

5. இரு அமைச்சர்களும் இந்லதா-பசிபிக் பிைாந்தியைானது சைீபத்திய கா ங்களில் அதிக
வைலவற்மப வபற்றுள்ளது என்பமதயும், ப்ைாதியத்தின்
ந னுக்காக இந்தியாவும்
ஜப்பானும் ஒன்றிமணந்து வசயல்பட லவண்டியதன் அவசியத்மத அடிலகாடிட்டு
காட்டுகின்றன.சட்டத்தின்
ஆட்சி
ைற்றும்
இமறயாண்மை
ைற்றும்
பிைாந்திய
ஒருமைப்பாட்டுக்கான ைாியாமத ஆகியவற்மற அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட அந்தந்த
இந்லதா-பசிபிக் தாிசனங்களில் உள்ள ஒற்றுமைமய ைீண்டும் உறுதிபடுத்திய
ஜப்பானியத் தைப்பு , இந்லதா-பசிபிக் வபருங்கடல்களின் முன்முயற்சிகமள (ஐபிஓஐ)
இமணப்புத் தூணில் முன்னணி பங்காளாைாக இருக்க ஒப்புக்வகாண்டது. இந்லதா-பசிபிக்
நாடுகளுக்கான இரு நாடுளின் தாிசனங்கமளயும் கூட்டாக முன்லனாக்கி வகாண்டு
வசல்லுங்கள்.
6. இரு அமைச்சர்களும் ஒருவருக்வகாருவர் ைிகச் சிறந்த வாழ்த்துக்கமள வதாிவித்தலதாடு,
இரு பிைதைர்களுக்கும் பைஸ்பை வசதியான லநைத்தில் இந்தியாவில் அடுத்த ஆண்டு
இருதைப்பு உச்சி ைாநாட்மட நடத்துவமத எதிர்பார்த்தனர்.
லடாக்கிலயா
அக்லடாபர் 07, 2020
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