www.byjusexamprep.com

I2U2 संमेलन (I2U2 Summit 2022)
•

I2U2 हा भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आमि अिेररका या चार दे शांनी स्थापन केलेला नवीन गट आहे.
त्याला इं टरनॅशनल फोरि फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरे शन असे नाव दे ण्यात आले. िध्य पूवव आमि आमशयािध्ये
आमथवक आमि राजकीय सहकायावचा मवस्तार करण्यावर भर दे ण्यात आला आहे , ज्यािध्ये व्यापार, हवािान बदलाचा
सािना करिे, ऊजाव सहकायव आमि इतर िहत्त्वपूिव सािामयक महतसंबंधांवर सिन्वय यांचा सिावेश आहे. या चार
दे शांच्या चौकटीिुळे पायाभूत सुमवधा, तंत्रज्ञान आमि सागरी सुरक्षा अशा मवमवध क्षेत्रांिध्ये पाम ं बा आमि सहकायावला
चालना मिळे ल.

•

भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आमि अिेररका (I2U2) यांचा नवा गट २ अब्ज डॉलसवच्या अन्न सुरक्षा
उपक्रिाचे अनावरि करिार आहे , ज्यािध्ये गुरुवारी (14 जुलै 2022) पमहल्या व्हच्युवअल मशखर पररषदे त संयुक्त
अरब अमिरातीच्या मनधीतून भारतात कृषी उद्याने उभारण्याचा मवचार करण्यात आला आहे .
I2U2 च्या पमहल्या व्हच्युवअल मशखर पररषदे त युक्रेनिधील संघषाविुळे उद्भवलेल्या जागमतक अन्न आमि ऊजाव
संकटावर िोठ्या प्रिािात लक्ष केंमित केले जाईल.

•

I2U2 ची पार्श्व भू िी (Background of I2U2)
•

सप्टेंबर 2020 िध्ये, इस्रायल, युएई आमि बहरीन यां नी अिेररकेने िध्यस्थी केलेल्या अब्राहि करारावर स्वाक्षऱ्या
केल्या ज्यािुळे त्यानंतर इस्रायल आमि अनेक अरब आखाती दे शांिधील संबंध सािान्य झाले आहे त.

•

अब्राहि करारानंतर ऑक्टोबर 2021 िध्ये सागरी सुरक्षा, पायाभूत सुमवधा आमि वाहतुकीशी संबंमधत िुद्द्ांचा
सािना करण्यासा ी आय 2 यू 2 ची स्थापना करण्यात आली होती.
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या चारही राष्ट्ांच्या क्षिता, ज्ञान आमि अनुभवाच्या अमितीय श्रेिीचा उपयोग करिे हा यािागचा उद्दे श होता, ज्यािुळे
शेवटी I2U2 ची मनमिवती होते.

•

I2U2 चे सहकायाव चे प्रिु ख क्षे त्र (Areas of Cooperation of I2U2)
सुरक्षा
यािुळे या नवीन गटांच्या चौकटीत राहून चार दे शांिधील सुरक्षा सहकायावचा शोध घेण्यास दे शांना िदत होईल.
इस्रायल, अिेररका आमि युएईबरोबर भारताचे आधीच िजबूत मिपक्षीय सुरक्षा सहकायव आहे .

•
•

तंत्रज्ञान
यातील प्रत्येक दे श हे तंत्रज्ञानाचे केंि आहे या प्रत्येक दे शात जैवतंत्रज्ञान दे खील प्रिुख आहे .
• इस्रायलला आधीपासूनच स्टाटव अप नेशन म्हटले जाते. भारत स्वत: ची एक मवस्तृत स्टाटव अप इकोमसस्टि दे खील
मवकमसत करीत आहे .
• संयुक्त अरब अमिरातीने हे दे खील िान्य केले आहे की जागमतक अथवव्यवस्थेचे भमवष्य केवळ हायड् ोकाबवन , तेल
आमि वायूभोवती बांधले जािार नाही. त्यासा ी तंत्रज्ञान क्षेत्रातही काि करण्याची गरज आहे .
• यावषी िे िमहन्यात एक प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता, ज्यािध्ये इकोमपया ही इस्रायली कंपनी युएईिधील एका
प्रकल्पासा ी असलेल्या रोबोमटक सोलर क्लीमनंग तंत्रज्ञानाची मनमिवती भारतात करिार होती.
अन्न सुरक्षा
• अन्न सुरक्षा आमि सुरमक्षततेचे पररिाि हाताळण्यासा ी आमि किी करण्यासा ी या चार दे शां चे संयुक्त प्रयत्न
िहत्त्वपूिव रतात.
• 'द स्टे ट ऑफ फूड मसक्युररटी अँड न्यूमट् शन इन द वर्ल्व 'च्या २०२० च्या अहवालानुसार भारताच्या एकूि
लोकसंख्येपैकी सुिारे १४ टक्के लोकसंख्या कुपोमषत आहे .
व्यापार
• I2U2 चार दे शां िधील व्यापार आमि वामिज्य प्रिालीचे पुनरुज्जीवन आमि पुनरुज्जीवन करू शकते .
• अिेररकेनंतर यूएई हे भारतातील दु सऱ्या क्रिां काचे मनयाव त गंतव्य स्थान आहे .
कनेक्टिक्टिटी
• I2U2 सह भारताच्या प्रकल्पाला संयुक्त अरब अमिराती आमि सौदी अरे मबयासह भारताच्या प्रकल्पाला चालना दे ईल,
जो भारत ते अरबी िीपकल्प ओलांडून अरबी आखातापासून ते इस्रायल, जॉडव न आमि तेथून युरोमपयन युमनयनपयंत
जातो.
• जर हा कॉररडॉर पूिव झाला तर भारत कंटे नर हलमवण्याच्या खचाव त लक्षिीय कपात करू शकेल (उदाहरिाथव
िुंबईहून ग्रीसला 40% पेक्षा जास्त).
•
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भारतासा ी I2U2 चे िहत्त्व (Significance of I2U2 for India)
भारताची पश्चिम-आश्चियाई धोरणे
• आतापयंत भारताच्या पमिि आमशयाई धोरिां नी आपले मिपक्षीय सं बंध एकिे कां पासून वेगळे े वण्याचा आग्रह धरला
होता.
• युएई आमि इस्रायलबरोबरचे ते संबंध एकत्र आिण्यासा ी आमि त्यां चे मवलीनीकरि करण्याची ही पमहली पायरी
आहे.
अब्राहाम कराराचा फायदा
• युएई आमि इतर अरब दे शां शी संबंध धोक्यात न घालता इस्रायलशी संबंध दृढ करण्यासा ी अब्राहि कराराचा फायदा
भारताला मिळे ल.
माकेट चा लाभ
• भारत ही एक िो ी ग्राहक बाजारपे आहे . हे उच्च-तंत्रज्ञान आमि अत्यंत िागिी असलेल्या वस्तूंचे अग्रगण्य उत्पादक
आहे जे पमिि आमशयातील गुंतविूकदारांना आकमषवत करे ल.
भू-राजकीय उपक्टथितीवर जोर दे णे:
• I2U2 िुळे मवशेषत: पमिि आमशयात भारताच्या भूराजकीय उपस्स्थतीला चालना मिळे ल आमि भारत धोरिात्मक
आमि आमथवकदृष्ट्या स्वत: ला जागमतक खेळाडू म्हिून स्थामपत करे ल.
भारतीय डायस्पोरा आश्चण रे श्चमटन्से स
• पमिि आमशयात सुिारे ८ ते ९० लाख, एकया सं युक्त अरब अमिरातीत २५ लाख भारतीय आहे त. ते भारताचे
समदच्छादू त आहेत.
• पमिि आमशयातील भारतीय सिुदायां चा भारतीय अथवव्यवस्थेवर, आवक रे मिटन्सच्या िाध्यिातून लक्षिीय पररिाि
होतो. आय २ यू २ च्या िाध्यिातून पमिि आमशयाई दे शांशी पुढील सहकायव केल्यास आवक रे मिटन्स वाढे ल.
• आं तरराष्ट्ीय स्थलां तराबाबत संयुक्त राष्ट्ां च्या अहवालानु सार, २०१७ िध्ये आखाती दे शातून भारतात आवक रक्कि
३८ अब्ज अिेररकन डॉलर इतकी होती.
I2U2 शी सं बं मधत आव्हाने (Challenges Associated with I2U2)
इस्रायलपुढील आिाने
• जोपयंत अरब-इस्त्रायली सिस्येच्या शां ततेच्या आमि मनराकरिाच्या शोधाचा प्रश्न आहे , तर अब्राहि करार हे एक
िो े यश आहे .
• िात्र, इस्रायलशी िैत्रीपूिव मिपक्षीय संबंध राखण्यास या भागातील इतर राज्ये अद्यापही नाखूष आहे त.
• तसेच तळागाळातील पातळीवर इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघषव हा अजूनही मचंतेचा मवषय आहे .
अरब जगतातील अंतगगत संघर्ग
• इराि-सौदी : इराि आमि सौदी अरे मबया यां च्यातील मशया-सुन्नी संघषवही सुरू असून इराक, सीररया, लेबनॉन आमि
येिेन या दे शांतूनही हा संघषव सुरू आहे .
दे िांचे श्चवभाजन होण्याची िक्यता
• अरब जगतातील अंतगवत सं घषां िुळे इरािसारख्या भारताच्या िहत्त्वपूिव भागीदारां ना पूवाव पारपासून दु सर् या गटात
मवभामजत केले जाण्याची शक्यता आहे .
• मवकसनशील पररस्स्थतीिुळे चीन, पामकस्तान, रमशया, इराि आमि तुकवस्तान असे दोन गट तयार होऊ शकतात, तर
भारत, इस्रायल, अिेररका आमि संयुक्त अरब अमिराती दु सर् या बाजूला असण्याची शक्यता आहे .
मध्यपूवेतील चीनची श्चवस्ताराची भूश्चमका
या प्रदे शात आपल्या पदमचन्ांचा मवस्तार करिार् या चीनच्या अस्स्तत्वाकडे ही भारताने पामहले पामहजे .

www.byjusexamprep.com

1. इस्रायल: इस्रायलच्या हैफा बंदराचा चीनने मवस्तार केला आहे , है फािध्ये दीड अब्ज डॉलरहून अमधक गुंतविूक
चीनने केली आहे. भूिध्य सागरात इस्रायलकडे असलेले एकिेव बंदर असलेले अशदोड बंदरही चीन बां धत आहे .
2. यूएई: युएई हा पमहल्या दे शांपैकी एक होता ज्याला त्याच्या ५ जी प्रकल्पासा ी हुवावेची (मचनी एिएनसी) िदत
मिळाली.
पु ढील िागव (Way Forward)
संधीचा फायदा घेणे
• I2U2 हा संबंमधत सवव दे शां सा ी मजंकू प्रस्ताव आहे . पमिि आमशयाबरोबरच्या सहकायाव च्या बाबतीत भारताने अमधक
समक्रय भूमिका बजाविे आवश्यक आहे .
• भूसुरुंगां नी पररपूिव असले ल्या या क्षेत्रात भारताने अत्यंत सावधमगरीने िागवक्रिि केले पामहजे , कारि भारताचे िूलभूत
महतसंबंध : ऊजाव सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, कािगार, व्यापार, गुंतविूक आमि सागरी सुरक्षा हे या प्रदे शात आहेत.
पश्चिम आश्चियातील इतर भागीदारांना श्चदलासा दे णे
• मवशेषत: दोन दे शां ना आर्श्स्त करण्याची गरज आहे की ही नवीन व्यवस्था त्यां ना उद्दे शून नाही: इराि आमि इमजप्त.
• भारताच्या दृष्टीने इराि हा अफगामिस्तानच्या सध्याच्या संदभाव त िहत्त्वाचा आहे . भारताने या प्रदे शातील िुत्सद्दी आमि
धोरिात्मक अशा दोन्ी प्रकारच्या आव्हानांना सािोरे जािे आवश्यक आहे .
• इमजप्तचे या आघाडीतील चारही दे शां शी िै त्रीपूिव संबंध आहे त, पि त्याचा आमथव क मकंवा राजकीयदृष्ट्या पररिाि
होिार नाही, याची खात्री मदली पामहजे.
चार दे िांमध्ये परस्पर सहकायग
• पमिि आमशयाई प्रदे शातील गुंतागुंतींना सािोरे जाण्याची आव्हाने आहे त.
• परस्परां शी िैत्रीपूिव संबंध े वण्यासा ी प्रमतस्पधी दे शां चा राजनैमतक आमि सािररकदृष्ट्या सितोल साधिे हे चार
दे शांिधील परस्पर सहकायावतून करता येईल.

