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2022 ఫిబ్రవరి 22న పారిస్లో జరిగిన ‘ఇండోపసిఫిక్లో సహకారానికి సంబంధించిన ఈయూ
మంత్రుల ఫోరమ్’లో పాల్గొన్న విదేశీ
వ్యవహారాల మంత్రి డా. ఎస్. జైశంకర్
మార్చి 21, 2022
1. ఇండో-పసిఫిక్లో సహకారానికి సంబంధించిన యూరోపియన్ యూనియన్
(ఈయూ) మంత్రుల ఫోరమ్లో పాల్గొనేందుకు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి
డా. ఎస్. జైశంకర్ 2022 ఫిబ్రవరి 20-23 తేదీల్లో ఫ్రాన్స్లో
పర్యటించారు. ఈయూ కౌన్సిల్కు తన అధ్యక్షతలో భాగంగా ఫ్రాన్స్ ఈ
ఫోరమ్ సమావేశాన్ని నిర్వహించింది.
2. ఫోరమ్ ప్రారంభ సెషన్లో డా. జైశంకర్ మాట్లాడారు. ఫ్రాన్స్కు
చెందిన యూరప్ మరియు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీ జీన్-వ్యూస్ లీ
డ్రియాన్, విదేశీ వ్యవహారాలు మరియు భద్రతా పాలసీకి చెందిన ఈయూ హై
రిప్రజెంటేటివ్ / యూరోపియన్ కమిషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ
జోసెఫ్ బారెల్, యూరోపియన్ కమిషన్ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్
ఫ్రాన్స్ టిమర్మన్స్, కాంబోడియా ఉప ప్రధాని మరియు విదేశాంగ
మంత్రి శ్రీ ప్రాక్ సోఖన్, ఇండోనేషియా విదేశాంగ మంత్రి Ms. రెట్నో
లెస్తారీ ప్రియాన్సరీ మర్సూదీ, జపాన్ విదేశాంగ మంత్రి హయాషి
యోషిమసా కూడా ఈ ప్రారంభ సెషన్లో ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా,
యూరప్ మరియు ఇండో-పసిఫిక్ మధ్య సహకారానికి సంబంధించిన ఉమ్మడి
సవాళ్లు మరియు సామర్థ్య రంగాల గురించి డా. జైశంకర్ మాట్లాడారు, ఈ
విషయంలో ఫ్రాన్స్ పాత్రను ఆయన హైలైట్ చేశారు. శ్రీ లీ
డ్రియాన్తో కలిసి ఆయన ‘‘ఇండో-పసిఫిక్ పార్కుల భాగస్వామ్యం’’ అనే

భారత్-ఫ్రాన్స్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రకటించారు. రక్షిత
ప్రాంతాలకు సంబంధించి సుస్థిర నిర్వహణ విషయంలో నియమాల కోసం ఇండోపసిఫిక్ ప్రాంతంలో సామర్థ్యాల నిర్మాణం లక్ష్యంగా ఈ
కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో కీలక ఇండో-పసిఫిక్
ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు సహజసిద్ధ పార్కుల నిర్వాహకుల అనుభవాలు
మరియు నైపుణ్యాలను సమీకరించి, పంచుకోవడం ద్వారా దీన్ని చేపడతారు.
3. ఈ ఫోరమ్లో మూడు రౌండ్ టేబుల్ చర్చలు నిర్వహించారు. ఇందులో
ఉమ్మడి ఆందోళనలకు సంబంధించిన కీలక అంశాలను పాల్గొన్నవారు చర్చించారు.
ఇటీవల ఆమోదించిన ఈయూ ఇండో-పసిఫిక్ వ్యూహం మరియు ప్రపంచ గేట్వే
వ్యూహానికి అనుగుణంగా, ఈయూ, ఇండో-పసిఫిక్ భాగస్వాముల మధ్య
సహకారం కోసం గుర్తించిన ఆలోచనలు మరియు మార్గాలను ఈ సమావేశంలో
చర్చించారు. ఈ రౌండ్ టేబుల్ చర్చల్లో ప్రధానంగా 1.) భద్రత మరియు
రక్షణ, 2.) కనెక్టివిటీ మరియు డిజిటల్ అంశాలు, 3.) ప్రపంచ సవాళ్లు:
వాతావరణం, జీవ వైవిధ్యం, సముద్రాలు మరియు ఆరోగ్యం అనే థీమ్లపై
దృష్టి సారించారు. ‘‘భద్రత మరియు రక్షణ’’పై జరిగిన రౌండ్ టేబుల్
చర్చలో డా. జైశంకర్ పాల్గొన్నారు, వాయువ్య హిందూ మహాసముద్రంలో
సమన్వయంతో కూడిన సముద్ర భద్రతా భావనను విస్తరించాలని ఈయూ ఈ
చర్చల్లో ప్రకటించింది. ఇది ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో స్థిరత్వం మరియు
భద్రతకు మరింత తోడ్పాటు అందించడానికి, యూరోపియన్ చర్యలకు
సంబంధించిన సమన్వయాన్ని పెంచడానికి నావికాదళాల విస్తరణను
అనుకూలపరచడానికి వీలు కల్పిస్తుంది అలాగే సంయుక్త సముద్ర విన్యాసాలు
ఇంకా పోర్ట్ కాల్స్ను నిర్వహించడంతో సహా ఇండో-పసిఫిక్లోని
భాగస్వాములతో సమాచార మార్పిడి మరియు సహకారాన్ని సులభతరం
చేయడానికి కూడా తోడ్పడనుంది.
4. డిజిటల్ అంశాలపై, ఫోరమ్లో పాల్గొంటున్న 9 దేశాలు (ఆస్ట్రేలియా,
కొమోర్స్, భారత్, జపాన్, మారిషస్, న్యూజిలాండ్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్
కొరియా, సింగపూర్, శ్రీలంక) కలిసి వ్యక్తిగత డేటాకు సంబంధించిన
గోప్యత మరియు రక్షణపై సంయుక్త తీర్మానం ఆమోదించాయి. ఈ ఉమ్మడి
విజన్ను ప్రోత్సహించడం మరియు మనందరి డేటా రక్షణ కార్యాచరణలకు
అనుగుణంగా అభిప్రాయాల కలయికను పెంచడంలో భాగంగా, ద్వైపాక్షికంగా
మరియు బహుళపక్షంగా రెండింటి ద్వారా కూడా నమ్మకంతో కూడిన డేటా
రక్షణ మరియు సీమాంతర డేటా ప్రవాహాలకు సంబంధించి అంతర్జాతీయ పాలసీ

చర్చలు మరియు సహకారాన్ని పెంపొందించడానికి అలాగే మరింత అభివృద్ధి
చేయడానికి దీన్ని ఉద్దేశించారు.
5. ఈయూ మరియు ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం నుండి 59 దేశాలు అలాగే ప్రాంతీయ
సంస్థలు ఈ ఫోరమ్లో పాల్గొన్నాయి: ఫ్రెంచ్ పాలినేషియా మరియు లా
రీయూనియన్, భారత్, దక్షిణాఫ్రికా, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా,
ఆస్ట్రియా, బంగ్లాదేశ్, బెల్జియం, బ్రూనై, బల్గేరియా, కాంబోడియా,
సైప్రస్, కొమ్రోస్, దక్షిణ కొరియా, క్రొయేషియా, డెన్మార్క్,
జిబౌటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, స్పెయిన్, ఎస్టోనియా,
ఫిన్లాండ్, గ్రీస్, హంగేరీ, ఇండోనేషియా, ఐర్లాండ్, ఇటలీ, జపాన్,
కెన్యా, లావోస్, లాట్వియా, లిథువేనియా, లగ్జెంబర్గ్, మడగాస్కర్,
మలేషియా, మాల్దీవులు, మాల్టా, మారిషస్, న్యూజిలాండ్, ఒమన్,
నెదర్లాండ్స్, ఫిలిప్పీన్స్, పోలాండ్, పోర్చుగల్, రొమేనియా,
సీషెల్స్, సింగపూర్, స్లోవేకియా, స్లోవేనియా, శ్రీలంక, స్వీడన్, చెక్
రిపబ్లిక్, థాయ్లాండ్, వియత్నాం, యూరోపియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్
బ్యాంక్, యూరోపియన్ కమిషన్, ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్, పసిఫిక్
కమ్యూనిటీ, పసిఫిక్ ఐలాండ్స్ ఫోరమ్, ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్
అసోసియేషన్తో పాటు ఫ్రాన్స్ ఇందులో పాల్గొన్నాయి.
6. ఇండో-పసిఫిక్లో సహకారానికి సంబంధించిన మంత్రుల ఫోరమ్ అనేది
యూరోపియన్ యూనియన్ , తన సభ్య దేశాలు మరియు ఇండో-పసిఫిక్

ప్రాంతంలోని దేశాల పరిశీలన మరియు మార్పిడి అలాగే ఉమ్మడి విజన్ను
రూపొందించడానికి తొలిసారిగా ఒక అవకాశాన్ని కల్పించింది. స్వేచ్ఛాయుత,
బహిరంగ మరియు నియమాల ఆధారిత క్రమానికి సంబంధించిన ఉమ్మడి సూత్రాల
ఆధారంగా ఇది రూపుదిద్దుకుంది.
న్యూఢిల్లీ
మార్చి 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.

