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વિદેશ મંત્રી, ડૉ. એસ. જયશંકરે 19 મે, 2022 ના રોજ વિડડયો કોન્ફરન્ન્સગ દ્િારા BRICS વિદેશ બાબતો/આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોના 

મંત્રીઓની બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા પીપલ્સ ડરપવલલક ઓફ ચાઈનાના વિદેશ મંત્રી શ્રી િાંગે BRICS ની િારા 

મુજબ મળતા પ્રમુખપદ હેઠળ કરી હતી. યી. બ્રાવિલના સંઘીય પ્રજાસત્તાકના વિદેશ પ્રધાન, એમ્બેસેડર કાલોસ આલ્બર્ટો ફ્રાન્કો ફ્રાન્કા, 

રવશયન ફેડરેશનના વિદેશી બાબતોના પ્રધાન, એમ્બેસેડર સેગેઈ લિરોિ અને દવક્ષણ આડફ્રકા પ્રજાસત્તાકના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અને સહકાર 

મંત્રી, સુશ્રી ગે્રસ નાલેડી મંડીસા પાંડોરે, પોતપોતાના પ્રવતવનવધમંડળનંુ નેતૃત્િ કયુું હતંુ. 

 

મંત્રીઓએ, આદાન-પ્રદાનના ત્રણ સ્તંભો, રાજકીય અને સુરક્ષા, આર્થિક અને નાણાકીય અને લોકો-િી-લોકો અને સાંસ્કૃવતક વિવનમય પર 

આંતર- BRICS સહયોગને આગળ િધારિા અંગે વિચારોનંુ આદાન-પ્રદાન કયુું હતંુ. આ સંદભભમાં, તેઓએ BRICS જોડાણને માગભદશભન 

આપિા કામગીરી અંગેના 2021 વનયમો બદલ્યા હતા.  

 

તેઓએ પુનરોચ્ચાર કયો કે વબ્રક્સ દેશો કોવિડ-19 રોગચાળાના ફેલાિા અને અસરોને વનયંવત્રત કરિા સાિે મળીને કામ કરિાનંુ ચાલુ રાખશે 

અને WHO એ રોગચાળા સામે લડિામાં અવગ્રમ ભૂવમકાને; TRIPS માફી દરખાસ્ત સવહત WTO માં ચાલી રહેલી ચચાભઓનંુ મહત્િને 

સમિભન આપેલ; અને 2030 ર્ટકાઉ વિકાસ એજન્ડાના અમલીકરણ માર્ટે હાકલ કરી હતી. 

 

મંત્રીઓએ યુક્રેનની પડરવસ્િવત પર ચચાભ કરી અને રવશયા અને યુક્રેન િચ્ચેની િાતચીતને સમિભન આપયું. તેઓએ આ સંઘર્ભમાં ઉજાભ અને ખાદ્ય 

સુરક્ષાની અસરો અંગે ન્ચતા વ્યક્ત કરી હતી. 

 

મંત્રીઓએ સુધારાની પ્રડક્રયાને આગળ િધારિા અને UN અને તેની સુરક્ષા પડરર્દ સવહત, આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો અને બહુપક્ષીય મંચોમાં, 

વિકાસશીલ દેશોના િધુ પ્રવતવનવધત્િના આહ્િાનને સમિભન આપયું હતંુ જેિી તેઓ િૈવવિક શાસનમાં મહત્િપૂણભ ભૂવમકા ભજિી શકે. 

 

મંત્રીઓએ પુનરોચ્ચાર કયો કે UNFCCC અને તેના પેડરસ કરારના ઉદ્દેશ્યો, વસદ્ધાંતો અને જોગિાઈઓનંુ સન્માન કરિું જોઈએ. તેઓએ 

આબોહિા પડરિતભનનો સામનો કરિા વિકાસશીલ દેશોને મદદ કરિા ર્ટેક્નોલોજી અને આબોહિા વધરાણ પૂરં પાડિા માર્ટે વિકવસત દેશો 

દ્િારા તેમની પ્રવતબદ્ધતાઓની પડરપૂણભતાના મહત્િ પર ભાર મૂક્યો હતો. 

 

મંત્રીઓએ જ્યારે પણ, જ્યાં પણ અને કોઇના પણ દ્િારા િતાં આતંકિાદની સખત ન્નદા કરી હતી અને આતંકિાદીઓની સરહદ પારની 

વહલચાલ સવહત તેના તમામ સ્િરૂપો અને અવભવ્યવક્તઓમાં આતંકિાદનો સામનો કરિાની પ્રવતબદ્ધતા પણ વ્યક્ત કરી હતી. 



 

મંત્રીઓએ િૈવવિક શાસન પર BRICS અને વિકાસશીલ દેશો િચ્ચેના સંિાદમાં ભાગ લીધો હતો અને BRICS પ્રડક્રયા સાિે િધુ જોડાણ 

અંગે ચચાભ કરી હતી. 

 

મંત્રીઓએ B2B અને P2P બંને ફોમેર્ટમાં વિકાસ અને બેઠકોનંુ સ્િાગત કયુું હતંુ અને આ કે્ષત્રોમાં િધુ સહકારની આશા વ્યક્ત કરી હતી. 
 

 

નિી ડદલ્હી 
મ ે19, 2022 
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