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22 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨ ੂੰ ਪਰੈਰਸ ਰਵਿੱਚ ਰ ੂੰਦ-ਪਰਸ਼ ਾਂਤ ਸਰ ਯਗੋ ਲਈ  ਏੋ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ ਦ ੇਮੂੰਤਰੀ ਪਿੱਧਰੀ 
ਫਰੋਮ ਰਵਿੱਚ ਰਵਦਸ਼ੇ ਮੂੰਤਰੀ ਡ . ਐਸ ਜਸ਼ੈੂੰਕਰ  ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ   
21 ਮ ਰਚ, 2022 

 

1. ਵਰਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਡ . ਐਸ. ਜੈਸ਼ੂੰਕਰ ਨੇ 20-23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨ ੂੰ ਫਰ ਾਂਸ ਦ  ਦੌਰ  ਕੀਤ , ਜਰਸ ਦੌਰ ਨ ਉਨ੍  ਾਂ ਨੇ 

ਫਰ ਾਂਸ ਵਿੱਲੋਾਂ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ ਕੌਾਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧ ਨ  ੋਣ ਵਜੋਾਂ  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਸ ਰਯੋਗ ਲਈ ਕਰ ਏ ਗਏ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ ਦੇ ਮੂੰਤਰੀ 
ਪਿੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਵਰਿੱਚ  ਰਿੱਸ  ਲਰਆ। 

 

2. ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਦਘ ਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਿੱਚ ਡ : ਜੈਸ਼ੂੰਕਰ, ਫਰ ਾਂਸ ਦੇ ਯ ਰਪੀ ਅਤੇ ਵਰਦੇਸ਼ੀ ਮ ਮਲੇ ਮੂੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਯਵੇਸ ਲੇ 
ਡਰ ਇਨ, ਵਰਦੇਸ਼ ਮ ਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਖਰਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ ਦੇ ਉਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਰਧੀ / ਉਪ-ਪ੍ਰਧ ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸੇਪ ਬੋਰੇਲ, 

ਯ ਰਪੀ ਕਮਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ ਰਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧ ਨ ਫ੍ਰ ਾਂਸ ਟਰਮਰਮੈਨਸ, ਕੂੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧ ਨ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 

ਪ੍ਰ ਕ ਸੋਖੋਨ, ਇੂੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਰਦੇਸ਼ ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਤਨੋ ਲੈਸਤ ਰੀ ਪ੍ਰਰਯ ਨਸਰੀ ਮ ਰਸੁਦੀ ਅਤੇ ਜ ਪ ਨੀ ਵਰਦੇਸ਼ 

ਮੂੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ  ਯ ਸ਼ੀ ਯੋਸ਼ੀਮ ਸ  ਨੇ ਭ ਸ਼ਣ ਦਰਿੱਤ । ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਕ ਰੂੰਦੇ  ੋਏ ਡ . ਜੈਸ਼ੂੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੂੰਧ ਵਰਿੱਚ ਫਰ ਾਂਸ ਦੀ 
ਮੁਿੱਖ ਭ ਮਰਕ  ਨ ੂੰ ਉਜ ਗਰ ਕੀਤ  ਅਤੇ ਯ ਰਪ ਅਤੇ  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਵਰਚਕ ਰ ਸ ਰਯੋਗ ਦੀਆਾਂ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਭ ਵੀ 

ਖੇਤਰ ਾਂ ਬ ਰੇ ਗਿੱਲਬ ਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍  ਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ  ਲੇ ਡ੍ਰੀਅਨ ਨ ਲ ਮਰਲਕੇ "ਇੂੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਰਕ ਪ ਰਕਸ ਪ ਰਟਨਰਸ਼ਰਪ" ਬ ਰੇ 
ਭ ਰਤੀ- ਫਰ ਾਂਸੀਸੀ ਪ ਰਲ ਦ  ਵੀ ਐਲ ਨ ਕੀਤ , ਜਰਸਦ  ਉਦੇਸ਼  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਰਿੱਚ ਸੁਰਿੱਖਰਅਤ ਖੇਤਰ ਾਂ ਦੇ ਟਰਕ ਊ 
ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਮ ਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਰਿੱਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ ਰਕ ਪ੍ਰਬੂੰਧਕ ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਮ  ਰਤ 
ਦ  ਲ    ਲੈਕੇ ਇਕਿੱਠੇ  ੋਕੇ ਸਮਰਿੱਥ  ਨਰਰਮ ਣ ਕਰਨ   ੈ।  

 

3. ਇ  ਫੋਰਮ ਤਰੂੰਨ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਮੀਟਰੂੰਗ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤ  ਗਰਆ, ਜਰਿੱਥੇ ਸ ਰੇ ਭ ਗੀਦ ਰ ਾਂ ਨੇ ਸ ਾਂਝੇ  ਰਤ ਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੁਿੱਦਰਆਾਂ 'ਤੇ 

ਚਰਚ  ਕੀਤੀ। ਮੀਟਰੂੰਗ ਦੌਰ ਨ  ੋਏ ਵਰਚ ਰ-ਵਟ ਾਂਦਰੇ ਦੌਰ ਨ   ਲ ਵਰਿੱਚ  ੀ ਅਪਣ ਈ ਗਈ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ 
ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਗੇਟਵੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਰਿੱਚ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ ਅਤੇ ਇਸਦੇ  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਭ ਈਵ ਲ ਾਂ ਵਰਚਕ ਰ 
ਸ ਰਯੋਗ ਲਈ ਵਰਚ ਰ ਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਰਆਾਂ ਦੀ ਪਛ ਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੂੰਨ ਾਂ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਮੀਟਰੂੰਗ ਾਂ ਦੌਰ ਨ 1) ਸੁਰਿੱਖਰਆ ਅਤੇ 

ਰਿੱਖਰਆ, 2) ਕਨੈਕਟੀਵਰਟੀ ਅਤੇ ਡਰਜੀਟਲ ਮੁਿੱਦਰਆਾਂ ਅਤੇ 3) ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ: ਜਲਵ ਯ , ਜੈਵ ਵੂੰਨ ਸੁਵੂੰਨਤ , ਸਮੁੂੰਦਰ 
ਅਤੇ ਸਰ ਤ ਦੇ ਵਰਸ਼ਰਆਾਂ 'ਤੇ ਧਰਆਨ ਦਰਿੱਤ  ਗਰਆ। ਡ : ਜੈਸ਼ੂੰਕਰ ਨੇ "ਸੁਰਿੱਖਰਆ ਅਤੇ ਰਿੱਖਰਆ" ਵਰਸ਼ੇ 'ਤੇ  ੋਈ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ 
ਚਰਚ  ਵਰਿੱਚ  ਰਿੱਸ  ਲਰਆ ਜਰਿੱਥੇ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ ਨੇ ਉਿੱਤਰ-ਪਿੱਛਮੀ  ਰੂੰਦ ਮ  ਸ ਗਰ ਵਰਿੱਚ ਤ ਲਮੇਲ ਵ ਲੀ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਮੌਜ ਦਗੀ 
ਬਣ ਉਣ ਦ  ਐਲ ਨ ਕੀਤ । ਇਸ ਨ ਲ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ  ਰੂੰਦ -ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਰਿੱਚ ਸਥਰਰਤ  ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਖਰਆ ਨ ੂੰ  ੋਰ  ੁੂੰਗ ਰ  

ਦੇ ਸਕੇਗ , ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਤੈਨ ਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣ  ਸਕੇਗ , ਯ ਰਪੀ ਕ ਰਵ ਈ ਦ  ਤ ਲਮੇਲ ਉਤਸ਼  ਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗ  ਅਤੇ 

ਸ ਾਂਝ  ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਅਭਰਆਸ ਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਕ ਲ ਾਂ ਕਰ ਉਣ ਸਮੇਤ  ਰੂੰਦ -ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਰਿੱਚ ਭ ਈਵ ਲ ਾਂ ਨ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ 
ਸ ਰਯੋਗ ਦ  ਵਟ ਾਂਦਰ   ੋਰ ਸੁਖ ਲ   ੋ ਸਕੇਗ । 

 



4. ਡਰਜੀਟਲ ਮੁਿੱਦਰਆਾਂ ਬ ਰੇ ਫੋਰਮ ਵਰਿੱਚ  ਰਿੱਸ  ਲੈਣ ਵ ਲੇ ਨੌਾਂ ਦੇਸ਼ ਾਂ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੋਮੋਰਸ, ਭ ਰਤ, ਜ ਪ ਨ, ਮ ਰੀਸ਼ਸ, 

ਨਰਊਜ਼ੀਲੈਾਂਡ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰ ਜ, ਸਰੂੰਗ ਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੂੰਕ ) ਨੇ ਨਰਿੱਜਤ  ਅਤੇ ਨਰਿੱਜੀ ਡੇਟ  ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਰਆ ਬ ਰੇ ਸ ਾਂਝ  ਐਲ ਨੀਆ 

ਅਪਣ ਇਆ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ ਾਂਝੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨ ੂੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਉਣ ਅਤੇ ਡੇਟ  ਸੁਰਿੱਖਰਆ ਨੈਟਵਰਕ ਾਂ ਦਰਰਮਰਆਨ ਕਨਵਰਜੇਾਂਸ ਵਧ ਉਣ 

ਲਈ ਡੇਟ  ਸੁਰਿੱਖਰਆ ਅਤੇ ਦੁਵ ਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਸਰ ਿੱਦ ਪ ਰ ਡੇਟ  ਪ੍ਰਵ   ਬ ਰੇ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀਗਤ 

ਬਰਰਤ ਾਂਤ ਵਰਕਸਰਤ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕੇ.  

 

5. ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ ਅਤੇ  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 59 ਦੇਸ਼ ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੂੰਗਠਨ ਾਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਵਰਿੱਚ  ਰਿੱਸ  ਲਰਆ: ਫ੍ਰੈਾਂਚ 
ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਾਂ ਵਰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲ  ਰੀਯ ਨੀਅਨ ਸਣੇ ਫਰ ਾਂਸ, ਭ ਰਤ, ਦਿੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕ , ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 

ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਬੂੰਗਲ ਦੇਸ਼, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬਰ ਨੇਈ, ਬੁਲਗ ਰੀਆ, ਕੂੰਬੋਡੀਆ, ਸ ਈਪ੍ਰਸ, ਕੋਮੋਰੋਸ, ਦਿੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, 

ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਡੈਨਮ ਰਕ, ਜਰਬ ਤੀ, ਸੂੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰ ਤ, ਸਪੇਨ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਫਰਨਲੈਾਂਡ, ਗ੍ਰੀਸ,  ੂੰਗਰੀ, ਇੂੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, 

ਆਇਰਲੈਾਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜ ਪ ਨ, ਕੀਨੀਆ, ਲ ਓਸ, ਲ ਤਵੀਆ, ਲਰਥੁਆਨੀਆ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਮੈਡ ਗ ਸਕਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, 

ਮ ਲਦੀਵ, ਮ ਲਟ , ਮ ਰੀਸ਼ਸ, ਨਰਊਜ਼ੀਲੈਾਂਡ, ਓਮ ਨ, ਨੀਦਰਲੈਾਂਡ, ਫਰਲੀਪੀਨਜ਼, ਪੋਲੈਾਂਡ, ਪੁਰਤਗ ਲ, ਰੋਮ ਨੀਆ, ਸੇਸੇ਼ਲਸ, 

ਸਰੂੰਗ ਪੁਰ, ਸਲੋਵ ਕੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੂੰਕ , ਸਵੀਡਨ, ਚੈਿੱਕ ਗਣਰ ਜ, ਥ ਈਲੈਾਂਡ, ਵੀਅਤਨ ਮ, ਯ ਰਪੀ ਨਰਵੇਸ਼ ਬੈਾਂਕ, 

ਯ ਰਪੀ ਕਮਰਸ਼ਨ, ਇੂੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਮਰਸ਼ਨ, ਪੈਸੀਫਰਕ ਕਮਰਊਨਰਟੀ, ਪੈਸੀਫਰਕ ਆਈਲੈਾਂਡਜ਼ ਫੋਰਮ, ਇੂੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ 

ਰਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। 

6.  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਵਰਿੱਚ ਸ ਰਯੋਗ ਲਈ ਮੂੰਤਰੀ ਪਿੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਸੋਚ ਵਰਚ ਰ ਅਤੇ ਵਟ ਾਂਦਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਯ ਰਪੀ ਸੂੰਘ, ਇਸਦੇ 

ਮੈਾਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਅਤੇ  ਰੂੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਵਰਚਕ ਰ ਮੁਕਤ, ਖੁਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਰਯਮ-ਆਧ ਰਰਤ ਵਰਵਸਥ  ਦੇ ਸ ਾਂਝੇ ਸਰਧ ਾਂਤ ਾਂ 

ਦੇ ਆਧ ਰ 'ਤੇ ਸ ਾਂਝ  ਦ੍ਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਰਰਜਣ ਦ  ਪ ਰਲ  ਮੌਕ  ਸੀ।  

 

ਨਵੀਾਂ ਦਰਿੱਲੀ, 

21 ਮ ਰਚ, 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. 

 


