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ભારત ગણરાજ્્નાં વિદેશ મંત્રી શ્રી એસ. જ્શંકર ે16 સપ્િેંમ્બર, 2020 નાં રોજ વિડી્ો કોન્ફરન્સ મારફત 
IBSA નાં વિદેશ મંત્રીઓની પરંપરાગત બેઠકની અધ્્ક્ષતા કરી હતી. દવક્ષણ આફ્રિકા ગણરાજ્્નાં આંતરરાવિ્ 
સંબંધો અને સહકારનાં મંત્રી શ્રીમવત ગ્રેસ નાલેદી મેવન્ડસા પાન્ડોર અને ફેડરેફ્રિંિ ફ્રરપવલલક બ્રાવિલના ં રાવિ્ 
સાિુભૌમત્િ અને નાગફ્રરકતા માિંેના ં સવિિ (ઉપ-મંત્રી) એમ્બેસેડર ફાવબઓ માિાુનોએ તેઓનાં સંબંવધત 
પ્રવતવનવધમંડળોની આગેિાની કરી હતી. 
 

મંત્રીઓએ IBSA સહકાર િધારિા પર દ્રવિકોણોનયં આદાન-પ્રદાન ક ય્ું હતયં. મંત્રીઓએ શાંવત, સયરક્ષા, 
આતંકિાદનો સામનો કરિો, આબોહિાનો ફેરફાર, િંકાઉ વિકાસ, બહયપક્ષી્ વ્્ાપાર પ્રણાલી, વનિઃશસ્ત્ત્રીકરણ, 
અપ્રસાનાં મયદ્દાઓ અને દવક્ષણ-દવક્ષણ સહકાર સવહતનાં િૈવવિક અગત્્તા ધરાિતા વિવિધ મયદ્દાઓ પર પણ 
દ્રવિકોણોનય ંઆદાન-પ્રદાન ક ય્ું હતયં. િધયમાં, મંત્રીઓએ કોવિડ-19 મહામારીની પફ્રરવસ્ત્િવત પર તેઓના ંઅનયભિો 
શેર ક્ાુ હતા અને ગરીબી અને ભૂખમરાન ે દૂર કરિા માિેં IBSA ભંડોળ દ્િારા કરિામા ંઆિેલા કા્ુની 
પ્રશંસા કરી હતી. 
 

આ પ્રસંગ પર, તેઓએ િૈવવિક દવક્ષણનાં સામાન્્ પ્ર્ાસ તરીકે સં ય્ક્ત રાિની સયરક્ષા પફ્રરષદનાં સયધારા પર 
IBSA સં ય્ક્ત મંત્રીઓનયં સ્ત્િંેિંમેન્િં ગ્રાહ્ય રાખી અને પ્રકાવશત ક ય્ું હતયં. મંત્રીઓએ આંતરરાવિ્ સમયદા્ માિેં 
સં ય્ક્ત રાિ સયરક્ષા પફ્રરષદનાં િડપી અને વ્્ાપક સયધારા માિેંની દેખીતી પ્રગવત હાંસલ કરિા માિેં પ્ર્ાસો તીવ્ર 
કરિા અને કફ્રિંબદ્ધતા િધારિા માિેંની જરૂરી્ાત પર ભાર મૂક્્ો હતો અને પ્રવતવનવધત્િ ધરાિતી, સમાિેશક, 
ન્્ા્સંગત, પ્રવતભાિક અને અસરકારક સં ય્ક્ત રાિ સયરક્ષા પફ્રરષદ હાંસલ કરિા માિેં કા્મી અને વબન-કા્મી 
એમ બન્ને કેિેંગરીઓમાં ઉદ્ભિી રહેલા અને વિકાસશીલ દેશોમાંિી પ્રવતવનવધત્િનો સમાિેશ કરિા દ્િારા સયરક્ષા 
પ્રવતવનવધત્િને બૃહદ બનાિિા તરફ પ્રવતબદ્ધતા તાજી કરી હતી. આ સં ય્ક્ત 
સ્ત્િંેિંમેન્િં https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32989 પર જોઇ શકા્ છે. 
 

મંત્રીઓ િધયમા ં બહયપક્ષી્ બાબતોમા ં IBSA સહકાર િધારિા અને આપણા ત્રણ દેશોમા ં IBSA ઇિેન્્સ 
્ોજિા સંમત િ્ા હતા. 
 

દવક્ષણ આફ્રિકા અને બ્રાવિલે IBSA સહકારનો િેગ જાળિી રાખિામા ંભારતનાં પ્ર્ાસોની પ્રશંસા કરી હતી. 
 

નિી ફ્રદલ્હી 
સપ્િંમે્બર 16, 2020 
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