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ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2022 ರಂದು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ 

ಯುರೋಪಿಯನ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಚಿವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ಮಾರ್ಚ್ 21, 2022 

 

1. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 20-23, 2022 ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್

ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಯು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 

ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಚಿವರ 

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 

 

2. ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಫೋರಮ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಶ್ರೀ ಜೀನ್-

ಯ್ವೆಸ್ ಲೆ ಡ್ರಿಯನ್, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ, ಶ್ರೀ 

ಜೋಸೆಪ್ ಬೊರೆಲ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ನೀತಿಯ ಯುರೋಪಿಯನ್

ಯೂನಿಯನ್ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ/ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್

ನ ಮೊದಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟಿಮ್ಮರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 

ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಕ್ ಸೊಕೊನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಂಎಸ್ 

ರೆಟ್ನೊ ಲೆಸ್ಟಾರಿ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸಾರಿ ಮರ್ಸುಡಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹಯಾಶಿ 

ಯೋಶಿಮಾಸಾ. ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

ಮಾತನಾಡಿದರು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು 

"ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ಕುರಿತು ಇಂಡೋ-ಫ್ರೆಂಚ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು 

ಘೋಷಿಸಿದರು, ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಹೊಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಲೆ 

ಡ್ರಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ 

ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

 

3. ಫೋರಮ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಡೋಪಾಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ 

ಗೇಟ್ವೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಡೋಪಾಸಿಫಿಕ್ 

ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಚರ್ಚೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಈ ರೌಂಡ್ಟೇಬಲ್ಗಳು 1.) ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ, 2.) ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತು 3.) ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು: ಹವಾಮಾನ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು 

ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಡಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು "ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ" 

ಕುರಿತ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಯೂನಿಯನ್ 



ವಾಯುವ್ಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಸಮುದ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ 

ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಸ್ಥಿರತೆಮತ್ತುಭದ್ರತೆಯನ್ನು

ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ನೌಕಾನಿಯೋಜನೆಯನ್ನುಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು, ಯುರೋಪಿಯನ್ಕ್ರಿಯೆಯ

ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸಲುಮತ್ತುಕಡಲವ್ಯಾಯಾಮಗಳುಮತ್ತುಪೋರ್ಟ್ಕರೆಗಳು,ಜಂಟಿ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡಂತೆಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆಮಾಹಿತಿಮತ್ತು

ಸಹಕಾರವನ್ನುವಿನಿಮಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುಇದುಯುರೋಪಿಯನ್ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನುಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 

 

4. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು, ಫೋರಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು 

(ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೊಮೊರ್ಸ್, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಮಾರಿಷಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ 

ಕೊರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಂಟಿ 

ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 

ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು 

ಬಹುಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ಹರಿವಿನ 

ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 

 

5. ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಐುರೋಪಿಯನ್ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ 

ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫೋರಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ: ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ 

ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಾ ರಿಯೂನಿಯನ್, ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಸಮೂಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರೂನಿ, 

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಸೈಪ್ರಸ್, ಕೊಮೊರೊಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, 

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಜಿಬೌಟಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, 

ಗ್ರೀಸ್, ಹಂಗೇರಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ಕೀನ್ಯಾ, ಲಾವೋಸ್, ಲಾಟ್ವಿಯಾ, 

ಲಿಥುವಾನಾಗ್ , ಮಡಗಾಸ್ಕರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಮಾಲ್ಟಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, 

ಓಮನ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಪೋಲೆಂಡ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ರೊಮೇನಿಯಾ, ಸೀಶೆಲ್ಸ್, 

ಸಿಂಗಾಪುರ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, 

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್, ಹಿಂದೂ 

ಮಹಾಸಾಗರ ಆಯೋಗ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದಾಯ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳ ವೇದಿಕೆ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ರಿಮ್ 

ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. 

 

6. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರ ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು 

ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಅದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ, 

ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿಯಮ-ಆಧಾರಿತ ಆದೇಶದಮೇಲೆ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. 

 

ನವ ದೆಹಲಿ, 

ಮಾರ್ಚ್ 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. 

 

 


