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 های هند و آرام حوزه اقیانوس در فرانسه استراتژی

 1های هند و آرام حوزه اقیانوس ی مجموعهبرایک استراتژی 

منطقهازدرصد19کهشاملدرمنطقهداردیقلمروبزرگ،2هایهندوآرامحوزهاقیانوسمجموعهازیبخشعنوانبهفرانسه

رو،ین0888قدرتمندباحدودیحضورنظامحفظضمنفرانسهاست.یشهروندفرانسوونیلیم9.5آنبایانحصار-یاقتصاد

ب،یترتنیاست.بههممتکیمناطقنيدراکنسایمهاجرفرانسو958،888شرکتتابعو0888بهشدتبهیبهلحاظتجار

حفظمصالح،يیگراچندجانبهت،یصلحوامنیکهثباتآنبراکندیمفايمنطقهگستردهانيدراروبهرشدیفرانسهنقش

اينمنافعیبهرویمحسوسریتأث،میمستقصورتبهمواردنياستوهمهایضروریجهانیتجارتوتوسعهاقتصاد،یعموم

 د.کشوردارن

حوزهیکرد،استراتژانیب2890می2خيدرتار،یدنیس9آيلندخوددرگاردنیدرسخنرانفرانسه جمهورسیرئکهطورهمان

یامنطقهیهاچالشنسبتبهپاسخجامعكاينکشوريهایهندوآراماقیانوس قدرتكيعنوانبهفرانسهچراکهاست،

 :استیاصلچهارستونبریفرانسهمبتنهایهندوآرامحوزهاقیانوسیاستراتژ.کندمیسازعملوثباتجهانی،یانجیم

حلاينکشورمشارکتتيتقو• مس،یامنطقهیهاوفصلبحراندر با(ونقلحملکشتیرانی)یرهایحفاظتاز مبارزه و

 ؛افتهيسازمانمائوجريیگراافراطسم،يترور

بازیهامشارکتتيتقو•  با بامنطقهیاصلگرانيخود آنکه عالارزشیداراها و هند،ا،یماننداسترال،استمشابهقيها

يكعنوانبهاروپاهيدرچارچوباتحادازجملهن،یباچروابطقیتعمنیوهمچنیکرهجنوبسنگاپورووزلند،یژاپن،ن،یاندونز

 احتیاجدارد؛تعاملمتقابلبهکهيیهایتوسعههمکارخصوصبه،استباآنیارهمکازمندیکهنمهمكيشر

ویچندقطبیایآسیدرمعمارینقشمحوراديزاحتمالبهکه«آنآسه»ژهيوبه،یامنطقهیهاتعاملباسازمانشيافزا•

چیبههديآننبایازآنحذفشدهوهژموندينبایکشورچیه،رونيازا،داردهایهندوآرامحوزهاقیانوسکالنیفضاايجاد

 شود؛لیتحمیکشور

                                                           
1 Indo-Pacific 

 که است زمین کره دریاهای زیستی جغرافیای در منطقه یک( Indo-West Pacific) غربی آرام-هند نام با گاهی یا( Indo-Pacific) آرام-هند .2

 .دهد یم پوشش را اندونزی ناحیه درمجموع و اقیانوس دو این میان مرتبط دریاهای آرام، اقیانوس مرکز و غرب هند، اقیانوس یها آب
3 Garden Island 



 

2 
 

یبهداشتوسالمت،آموزش،فناور،یستيوتنوعزستيزطیمح،وهواآبمانندیجهانیمصالحعمومیتعهدقاطعبهارتقا•

توسعهوثباتحامیگريبازكيعنوانبهاروپاهيدراتحادشتریازمشارکتبتيضمنحما،تیفیباکیهارساختيوزتالیجيد

 .ایاروپاوآسیتژاسترااتصالايناتحاديهبهدرچارچوبژهيوبهدار،يپا

نه،یزمنيادر دارد نظر در اساسفرانسه امنبر ستون اقلهارساختيز،يیايدرتیسه زستيزطیمحم،یو تنوع ،یستيو

روبهمشارکتتواندررامیتالشني،توسعهدهد.اچندجانبهوهمدوجانبهصورتبههمرادرمنطقه،یمحسوسیهاپروژه

حوزهدرزمینهفرانسهوژاپنریاخیوهمکار4فرانسه-ایالاسترمشترکهند،بهدنبالطرحانوسیفرانسهوهنددراقرشد

درسراسریواجتماعیطیمحستيزازتحوالتتيضمنحما،5توسعهفرانسهآژانس.مالحظهکردهایهندوآراماقیانوس

آبراتییانطباقباتغیآرامبراانوسیکوچكدراقیارهيجزیخودراجهتکمكبهکشورهایهادرحالحاضرتالشا،یآس

استکهبا6یدیخورشیانرژیلالملنیشاملاتحادب،مهمیهابرنامهگريدادهاست.دشيافزایستيوحفظتنوعزيیوهوا

ا،یاروپا،استرالهياتحادتوسطکهیستيوتنوعزیسازگاریبرا0كیفیشدوطرحپاسیاندازراه2890هنددرسالهمکاری

درسال«ارهیسكي»اجالسسراننی.چهارمدیرسبيبهتصو2890سالرد«ارهیسكي»درطولاجالس،وزلندیکاناداون

 .شودیفرانسهبرگزارمینزیدرپل2828

 امورخارجهريوز-انيلودروياژان

 

 

 

  

                                                           
4 French Australian initiative (AFIniti) 
5 Agence Française de développement (AFD, French development agency) 
6 International Solar Alliance 
7 Pacific Initiative 
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 های هند و آرام حوزه اقیانوس گریباز کی: فرانسه

رابهیجهانیگذارهيازتجارتوسرماروبهرشدیوسهمتیازجمعیمیازنشیبهایهندوآرامحوزهاقیانوس

عیوسیفضانيمنجرشدهاست.ایالمللنیدرصحنهبپايدارندهيفزاریتأثكيامربهنیخوداختصاصدادهوهم

قايفرآگسترهآنازسواحلشرقکهوهند(استرامآانوسیبزرگآن)اقانوسیودواقهیانوسیواقایحولمحورآس

قدرتیواستراتژیخارجاستیستياولوكيامرمنطقهرابهنيامتداددارد.ایشرقكیفیپاسيیکايتاسواحلآمر

.داردتیاهمفرانسهیومحسوسبرامیمنطقهازچندجنبهمستقموازنه.کردهاستلينرمفرانسهتبد

 تیو امن صلح

اقیانوس آرامحوزه دارد«یفرانسوماهیت»كيهایهندو روزافزونجوامعمهاجر: برحضور که)فرانسویعالوه

است(وتجارتدهینفررس958،888سهبرابرشدهوبهحدودهیانوسیواقایدرآسگذشتهسال28یطهاآنتعداد

رهبرعنوانبهفرانسهليودرحالتبدحضوردارندهیانوسیواقایدرآسیتابعهفرانسویهاشرکت0888ازشی)ب

اهياتحاد اقانوسیاقیساکندرجوامعمحلیشهروندفرانسوونیلیم9.5منطقهنياروپاست(، هندانوسیآرامو

،98ديجدیایوقطبجنوبفرانسه،کالدونیجنوبیهانیپراکنده،سرزمري،جزا1ونیوالرون0وتيماريفرانسهرا)جزا

فوتوناسیوال پل99و جزنسهفراینزی، 92پرتونیکلرهيو خود در همچنجای( است، نیروی0888فرانسهنیداده

.شودشاملمیفرانسهرایانحصاریدرصدمنطقهاقتصاد19،آرامانوسیهندواقانوسیاق.داردمستقردرمنطقه

حلمشارکتمطالب،نيا در فرانسه بحرانفعال یامنطقهیهاوفصل اقیانوسدر آرامحوزه و هند تیامن،های

 .کندیمهیراتوجافتهيسازمانمئوجرايیگراافراطسم،يومبارزهباتروریرانیکشتیاصلیرهایمس

 

                                                           
8 Mayotte 
9 La Réunion islands 
10 New Caledonia 
11 Wallis and Futuna 
12 Clipperton island 
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 ییگرا چندجانبه ندهیآ

یج گروه»منطقهشاملششعضوني،ابودهمتنوعاریبسیاقتصادازنظرهایهندوآرامحوزهاقیانوسکهیدرحال

مهمیوجودکشورهانیهمچناست.(یکرهجنوبژاپنو،یهند،اندونزن،یچا،ی)استرالهیانوسیواقایدرآس «28

روزافزونآندرتیدهندهاهم،نشانمتحدهاالتياتایجنوبیقايآفروكيهندازکانادا،مکزانوسیآرامواقانوسیاق

بیجهانکمرانیح نظم به فرانسه چارچوبتعهد در حرکتآزادیمبتنیالمللنیاست. قانون، و،بر تجارتآزاد

يیچندجانبهگرانیهمچن یدیمنطقهکلكيجهاتیاریازبسهایهندوآرامحوزهاقیانوسمنصفانهوعادالنه،

هایحوزهاقیانوساتمرکزبربیوهنديیایاسترال،یژاپنیهای،استراتژ«99راهكي،کمربندكي»ینیاست.طرحچ

آرام و هند گراو توسطجيترویامنطقهيیچندجانبه بس«آنآسه»شده از اصلیاری، محور همهیجهاتمهم،

ومفاهمدل آنتواندیکهفرانسهنمتاسالمللنیروابطبحوزهشرفتهیپمیها آن.ردیبگدهينادراها یهافرصتها

.توجهشودهاآنبهدياستکهبایمسائلیوحاوفراهمکردهاروپاهيفرانسهواتحادیرابرایاریبس

 یجهان یها با چالش یمنطقه بحران کی

تیازاهمیتجارتجهانانيوجریالمللنیبیهاارزشمجموعلیبهدلدرحالحاضرهایهندوآرامحوزهاقیانوس

هایهندحوزهاقیانوسروزافزونتیدارد.اهمینقشاساسشدنیدرجهانبیترتنیبرخورداربودهوبههمیاژهيو

استانداردهانییتعروندکهبرکردهليتبدیدیکلگريبازكيمنطقهرابه،یجهانیگذارهيدرتجارتوسرماوآرام

یستيتنوعزازنظرمنطقهني،ایانرژمنابعتیمنطقهوظرفیواقتصادیتیجمعتیاست.باتوجهبهموقعرگذاریتأث

بزرگنوظهوریاقتصادهاریمسعلتامربهنيابرخورداراست.یوجهانیاساستیازاهميیآبوهواراتییوتغ

باستكیفیکوچكپاسیاهريجزیهاونقشدولتایآس تقوجاديادرزمینهصورتويژههکه جیبستيحرکتو

ویهمکاریهاسیاستازهیانوسیواقایاگرچهمنطقهآسع،یوسیفضانياچارچوبدر.موردتهديدهستندمنابع

دياستکهفرانسهبایمهمواساسگريبازكيیاندهيطورفزابهنیسودبرده،اماهمچنیالمللنیازتوسعهبتيحما

آنرابهی،المللنیمنطقهدرصحنهبیتیجمعریوتأثتیاهمکند.همکاریخودباآنیماورایهانیرزمسقيازطر

حاکمیبرایکانون و حقوقبشر جهانتبدتیبهبود سراسر مسائلليقانوندر کهیکرده، يكسو از درفرانسه

یهاوتنشيیگرابهمسائلافراطنسبتمدتبلندیپاسخازسویديگربودهوژهيوتیمسئولیدارا،هاآنارتباطبا

                                                           
13 The Chinese Belt and Road Initiative (BRI) 
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كيدوناظرونیوهمچن94یفرانکوفونیالمللنیعضوسازمانبعنوانبهيیایحضورچهارکشورآس.هستندیداخل

ترو به همکار، ارزشجيعضو و فرانسه چندزبایهازبان به منگیمربوط حفظ میفرهنگراثیو کند.یکمك

ینرمیپلماسيودیمربوطبهتنوعفرهنگاتبهموضوع،هیانوسیواقيیایآسیهاوتوسعهفرهنگتیاهم،یطورکلبه

 .بخشدیمیخاصنی،طنتوسعهدهدآنراديکهفرانسهبا

 



















                                                           
14

فرانسه است. فرهنگ  ها آنکه زبان  شود یگفته م ییها ها و حکومت به مجموعه افراد، دولت (La Francophonie) یزبان فرانسه ای یانکوفونفر 

 رواج دارد. کیکشور فرانسه و بلژ سابق یها در مستعمره یفرانکوفون
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 یاقتصاد یها برخوردار از فرصت ای منطقه

نقشیمختلفایهدهيپد حال ینيآفردر اقیانوسدر آرامحوزه و هند روهستندهای آژانسکرديکه یهافعال

تجاریهمکار توجیو را نیمهیفرانسه بخشژهيوبهیرساختيزیازهایکنند. انرژونقلحملدر ارتباطاتی، و

کند.یمتيراتقو95یااقتصادنقرهسعهتوی،اجتماعتيحمایهاستمیوبهبودسیتیجمعتحوالتاست.توجهقابل

برداریواگیهایماریبوجود يكیرابهداشتیهامراقبتر،یرواگیغیمارهایو است.ليتبدیملتياولوبه کرده

درازجمله،تیفیباکمحصوالتوخدماتیتقاضابراجاديشدهباعثایوجهانیظهورطبقهمتوسطجوان،شهر

وهمیهمدرمناطقشهردار،يتوسعهپایهاشدهاست.سرانجام،چالشیگردشگرویگ،فرهنیآموزشیهانهیزم

یازهاینر،يپذديتجدهاییوانرژ-هوشمندیهاخصوصشبکهبه-یا(،ازمنظرشبکهی)اقتصادآبيیايدرمناطقدر

کشور45دراکنونهماستکهیوکنسولكیپلماتيشبکهگستردهدكيی.فرانسهداراکردهاستجاديراایاریبس

عالوهبرسفارتخانههایهندوآرامحوزهاقیانوسمنطقه وکنسولگرحضوردارد. دراينزینگريدودفتردها،یها

یهاجموعهموتوسعه؛یهمکاریهاسازمان؛90واتحادفرانسه96فرانسهتویانستیهارمجموعهيز؛زمینهفعالهستند

گردشگریتجاریتيحما تحقی، مدارسفرانسه.؛یقاتیو او حما،متراکمهشبکنيهدف منافع، از ازتيدفاع

.استفرانسهیاقتصادیهاتیهاوجذابنفوذ،ارزشجيشهروندانوتجارتوترو
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سیستم تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات با هدف استفاده از پتانسیل خرید سالمندان و سالخوردگان و  (silver economy) یا اقتصاد نقره 

 .هاست آنبرآوردن نیازهای مصرفی، زندگی و بهداشتی 
 
16 Institut Français 
17 Alliance Française 
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 یجهان یها در قلب چالش های هند و آرام حوزه اقیانوس

محوریفرانسهاعالمشد،یپلماسيدديمرزجدعنوانبهطرحفرانسهوسنگاپوربراساسایآسش،یسالپوپنجستیب

یمعننيبهاهایهندوآرامحوزهاقیانوسیفضامفهوم.شدترملموس ،اروپا-اینشستآسآغازبا9116کهدرسال

با گسترشاندازچشمدياستکه را ضمنحفظدادهخود ویکیتیژئوپلتیواقع،يیایمستحکمآسگاهيجاكيتا

تغیناشیژئواقتصاد جهانرییاز ثقلاقتصاد مرکز اقی،در اقانوسیاز نظرانوسیاطلسبه در شودآرام ،گرفته

 محسوسموضوعی طرز به بسیکه مسیاریتوسط کنندهمرتبطيیايدریتجاریرهایاز و بهفارسجیخلاروپا

 .استقابلمشاهده،یجنوبشرقیایهندوآسانوسیاققيآرامازطرانوسیاق

ازیشدهکهنليتبدقیازتحوالتعمیاآمده،بهصحنهديپدكيتحوالتژئواستراتژنياقيکهازطریعیوسمنطقه

 :فرانسهداردباالیجیوبسیاریبههوش

با  یریتواند به درگ یکه م است یاساس یها ها و تنش صحنه بحران های هند و آرام حوزه اقیانوس•

،افتهيتوسعهیامنطقهیتیامنیمعماركيصورتعدموجوددر.شود منجر یجهان یحت ای یا منطقه یامدهایپ

درگیریجلوگجهت قدرت،یریاز منطقهروابط شددر خواهد ترغیبجهینتکهحاکم تقودولتآن به تيها

 است.کشانياستراتژیاعتمادیوتداومبیخوددفاعیهایتوانمند

خوددرموردجهان،دگاهيدجيتروکهضمناست نیچمدعیانه نگرش  د،یقرن جد دهیپد نیتر برجسته•

ینیچ«راهكيکمربند،كي»طرحتوانبهمیدراينزمینه،چندجانبهمتعارففعالاستیدربازیاندهيطورفزابه

هایریهستند،مسیستيدرحالهمزانهيگراجانبهكيیهاووسوسهكیهژمونیهاشيکهگرایطيدرشرا.اشارهکرد

هایهندوآرامحوزهاقیانوسموازنهدرچگونگیدرشاندوجانبهدرروابطهاآنیریگوجهتکايوآمرنیچیانتخاب

وحقوقيیگراچندجانبهیمبانفیوتضعیاشدنمنطقهیهافقطازدوقطبموازنهنياخواهدبود.رگذاریتأثاریبس

 .برندیرنجمالمللنیب

و  یتعصب مذهب شیآن افزا جهیکه نت بوده رشددر منطقه در حال  1791از دهه  کالیاسالم راد•

موجودتروريستی[]یهاسازمانريگروهوسانيانیخشنبزیآمرقابتیبازكي.ظهورداعشبهاست سمیترور

باز درمناتیجمعیگوناگونبرایهاتیآنمحرومجهیکهنتیمنجرشده، کهدولتیطقمسلمانمنطقهاست.
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اندکیداشته خطرواقعیترعیبهحوزهوسیستيتروریهاتیگسترشفعالامکانايحضور یثباتیبیوجوددارد،

 .ابديیمشيافزا

 شیافزا رو به سرعت به توسعه درحال یو ظهور طبقه متوسط در کشورها یو شهر یتیجمع تحوالت•

همچنیبرایفرصتعالكيتحوالتنيااست.  باالتریاستانداردهاعيبهتسرتواندیمنیتجارتفرانسهاستو

اجتماعیاقتصاد،یاسیس کشورهایو در ایمدنظر شود. منجر موضوعاتردهااستاندانيمنطقه به مربوط

 .ردیقرارگموردتوجهديکهبااستداريوتوسعهپاوهواآب،یطیمحستيز

 های هند و آرام حوزه اقیانوساروپا در  هیمشارکت فرانسه و اتحاد قیتعم

زمانآنرسیهاوبچالشچچاردر فرانسهرابطهجددهیمتعددموجود، آسیديکه اقایبا کند،هیانوسیو برقرار

اظهار2890اوت20دررانیکنفرانسسفهیخوددرافتتاحیامانوئلمکروندرسخنرانجمهورسیرئکهطورهمان

درجمهورسیرئیدرسخنرانهایهندوآرامحوزهاقیانوسفرانسهدریاستراتژیخطوطاصلنه،یزمنيادر.داشت

دریدنیسلنديگاردنآ اعالم2890می2، کلچشمكيو منطقهیانداز اساسکالنیفضاعنوانبهاز توازن،بر

ايمیتقسیمربوطبههاسوسهدرکناروديبایهژمونجاديایکهتالشبرايیوتنوعمطرحشد،جاتیتوسعه،امن

 .شودفیتقابلتضع

فعالتيتقو،یاستراتژنياهدف و حوزهتیحضور در یاقتصادك،ياستراتژ،یاسیسیهافرانسه یطیمحزيستو

تیموقعكيست.دراينکشوراامامطابقبااصول،یانحصارریصورتغبهراهبردییهامشارکتمیمنطقهباتحک

باهدفنيگزيطرحجاكي،فرانسهتياولوشده،فيتعريیگراجانبهكيشيوافزاتیعدمقطعبراساسکهیالمللنیب

استکهنيافرانسهاست.هدفهایهندوآرامحوزهاقیانوسدریچندقطببرقانونویمبتندار،ينظمپایارتقا

یانجیقدرتمكيعنوانبهاينکشورجمهورسیرئمطابقخواست و ك،یپلماتيقدرتدكيمانندبهعملکرده

یگذاروبهاشتراکخودقادربهدفاعازمنافع،يیچارچوباروپاكيودریبهلحاظملیآموزش،یفرهنگ،ینظام

 :ديفرانسهبانه،یزمنيادرد.باشيشهاارزش
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 یاستانداردهاتوسعه از  نانیضمن اطم ن،یجامع خود با چ یمشارکت راهبرد احیای موازنهو  تیبه تقو•

بیمشارکتاساسنياادامه دهد. ،باالتر تعامل طرازجملهشتر،یمستلزم چارچوبهياتحادقياز در هم اروپا،

 .استیومبادالتانسانیجارتی،روابطاقتصادقیوسازندهوهمدرتعماعتمادسازیاسیسیوگوهاگفت

اندونزا،یاسترالمانندمنطقهبا دیگر بازیگران خود   مشارکت قیو تعمتوسعه به• ن،یهند، وزلند،یژاپن،

 و جنوبسنگاپور اساسیکره عالارزشبر و اقيها همکارگفتیخاصبرایهاچارچوبجاديمشترک، و یوگو

.يیبپردازدايدرازنظرژهيوبها،یآسكیپاسف-هندحوزهوکمكبهصلحوثباتكياستراتژيیتوسعههمگراباهدف

 ابد؛يچارچوبتوسعهنيدراديباتناميوولنديتا،یروابطبامالزهمچنین

؛«آنآسه»باكياستراتژیهمکار:موفقیتازتي،باحمااروپا در منطقه هیاتحاد تیموقع تیتقو یتالش برا•

باازجمله،یگذارهيوسرمایتجاریهانامهتوافقیمذاکراتبراشرفتیوپیریازسرگ؛90ایورودبهاجالسشرقآس

بهديکهبا91واروپااینشستآسیایاح؛یامنطقهمیانتوافقبلندپروازانهيك،باهدف«آنآسه»یازکشورهایبرخ

آسیبلندپروازانیبیبرایتروشنریفضا در اجراليتبدایاروپا بهاستراتژهياتصالاتحادیشود؛ ویاروپا اروپا

 ؛يیاروپاكیفیپاسیاستراتژنيوتدوا؛یآس

عضویوتمامکشورها«آنآسه»باترقویروابطازمندین،یا منطقه یها در سازمان تر بزرگنقش  کی یفایا•

؛«آنآسه»دفاعایرچارچوبجلسهوزدر:ازجملهبافرانسههستند،یخيروابطتاریداراهاآنازیکهبرخآناست

انوسیاقهی،انجمنحاش28ایمحافظتازساحلآسیهادرمجامعمرتبطماننداجالسسرانآژانسشتریمشارکتب

و؛22ایدرآسهایکشتهیوسرقتمسلحانهعليیايدریمبارزهبادزدنهیدرزمیامنطقهینامههمکارتوافق،29هند

استتایتیکهفرانسهدرآنبهدنبالموقعیاوفرامنطقهیامنطقهیهاانجمنهیدرکلشتریحضورب،یطورکلبه

 .باشدمیسهخود،مدنظريیگراچندجانبهگسترشبتوانددر

مبارزه  زمان همطور  به و در منطقه یاسالم تروریسم دیبه تهدنسبت پاسخ جامع  کی یبرا یهمکار•

 ؛رایب

                                                           
18 East Asia Summit (EAS) 
19 ASEM 
20 Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) 
21 Indian Ocean Rim Association (IORA) 
22 Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) 
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يیدرارتباطباکشورها،يیگراوافراطسميمبارزهباترورنهیدرزمیهمکاریهاازتوسعهپروژهيیهانشانهکسب-

 اند؛متحملشدهدراينزمینهرابیآسنيشتریکهب

 ؛ایمسلماندرآسیهاتیازاقلیبهاوضاعافغانستانومشکالتناشژهيتوجهو،یاسیساهداف-

 .خوبیقانونوحکمرانجيباکمكبهتروی،ستمیساهداف-

،ستيزطیمحازجمله،یوجهانیامصالحمشترکمنطقهجيتروجهتباتالشمنطقه جاریاز تحوالت  تیحما•

 :تالیجيدیآموزشوفناور،یبهداشتیهامراقبت

یفرانسویهاهکارورااتیتجربجيوترويیآبوهواراتییوپاسخمؤثربهتغمنطقهداريبامشارکتدرتوسعهپا-

 نه؛یزمنيدرا

دری،وتنوعفرهنگگیقانون،چندزبانتیحقوقبشروحاکمجيدرچارچوبترویازتوسعهجامعهمدنتيحمابا-

 ی.تیجنسیبهبرابرژهيتوجهونیع
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 ها هیتوص

یپلماسيدتيباتمرکزبرچهاراولو،هایهندوآرامحوزهاقیانوسدرفرانسهیاستراتژیاجرایبراعملحوزههفت

 از:اندعبارتکهشدهشنهادیپاينکشوریجمهورسیرئنظردم

 ؛یشهروندانفرانسوتیامن 

 يی؛اروپایهایطلباستقاللفرانسه،همراهباجاه 

 ؛یمصالحعمومجيتروقيازطریفراملانسجام 

 فرانسهتینفوذوجذاب. 

کاملنقشطوربهمنجرشودکهبهفرانسهاجازهدهدتایبهابتکاراتمحسوسدي،باهایعملحوزهنيازاكيهر

 .کندفاياهایهندوآرامحوزهاقیانوسکالنیدرفضایانجیمقدرتكيعنوانبهخودرا

 تیامن

 یا موازنه منطقه کتوسعه ی جهتکمک  ژهیو به ت،یصلح و امن جادیا یبرا تالش: 1عمل شماره  حوزه

 ؛داریپا یچندقطب

 کمكخواهدکردهایهندوآرامحوزهاقیانوسشدنیجامعبهچندقطبکرديروكيقيفرانسهازطر. 

 یهابحرانتيريومدمنازعاتازیریها،جلوگکاهشتنشیسازمانملل،فرانسهبرایهامطابققطعنامه

 .منطقهتالشخواهدکرد

 کندیمنیراتضمهاآنومنابعكیفیهندوپاسانوسیفرانسهحفاظتازشهروندانوجوامعاق. 

های  حوزه اقیانوسدر  یاسالم تروریسمبه نسبت پاسخ جامع  کی جهت دادن کمک: 2عمل شماره  حوزه

 ؛هند و آرام

 یاسالمسميترورومبارزهبازیآمخشونتيیگراازافراطیریجلوگجهتهایدرحالانجامفرانسهبهتالش

 .کمكخواهدکرد

 نمايد.مشارکتمیيیگراافراطیاسیعللسافتنيفرانسهدر 
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 خواهدپرداختيیگراافراطیاصلیهاشهيمنطقهبهمقابلهباریفرانسههمگامباکشورها. 

 استقالل

 ؛در منطقه فرانسه کیاستراتژ یها و گسترش مشارکت قیتعم: 3عمل شماره  حوزه

 گسترشخواهددادهایهندوآراماقیانوسمنطقهخودرادركياستراتژیهافرانسهمشارکت. 

 هندبهاجراخواهدگذاشتوجوامعانوسیآرامواقانوسیحضوردراقیبراكياستراتژیکرديفرانسهرو

 .کندیمریکاملدرگطوربهخودرایماورا

 ا با شرکاتركينزدروابطجاديفرانسه یاصلیبا میتحکمنظوربهخاصیهامشارکتجادياجهتخود،

 .تالشخواهدکردهایهندوآرامحوزهاقیانوسدرشگاهيوجاتیامن

اروپا و  هیاتحاد قیمنطقه و دفاع بهتر از منافع خود از طر درصحنه شتریب نفوذ: 4عمل شماره  حوزه

 ی؛ا منطقه یها سازمان

 اروپاراهياتحادینقشمحافظت،هایهندوآرامحوزهاقیانوسمنطقهمهمیهاقدرتمواجهبافرانسهدر

 .خواهدکردتيتقو

 رو از حماکرديفرانسه هياتحادتيو منطقه، به نسبت ژهيوبهاروپا اتصال چارچوب در بههياتحاداين

 .خواهدکردیبانیپشتایاروپاوآسیاستراتژ

 کندیمتياروپارادرمنطقهتقوهياتحادكياستراتژتیفرانسهموقع. 

 یهابهچالشجهترسیدگیعضوآنیاروپاوکشورهاهياتحادواحدمیانکرديروكيفرانسهبهتوسعه

 .منطقهکمكخواهدبودیاساس

 خواهددادتسرییامنطقهیبانهادهایاروپارابههمکارهيخوددراتحادتيفرانسهعضو. 

 انسجام

 ی؛ا منطقه یشرکا همراه باو  انیدر م یجهان یمصالح عموم جیروت: 5عمل شماره  حوزه

 هایهندوآرامحوزهاقیانوسیباشرکايیفرانسههمگرا( (در28یجگروهچارچوبدرازجملهخودرا

 .خواهدکردتيتقویموردمسائلجهان
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 کمكخواهدکرديیآبوهواراتییبهتغنسبتمؤثریپاسخجاديمردموایزندگتیفیفرانسهبهبهبودک. 

 قانوندرمنطقهتیوحاکمیحقوقاساسجيمثبتوجامعبهتروکرديروكيازیبخشعنوانبهفرانسه

.کمكخواهدکرد

 نفوذ

 یدر کشورها یو فناور یانرژ ،ینیسرزم ،یتیجمع ،یاز تحوالت اقتصاد تیحما: 6عمل شماره  حوزه

 ؛منطقه

 رادرخودنوآورانههکارهایورااتیوتجربکردهلیمنطقهراتسهیخودبهبازارهاتجارییفرانسهدسترس

 .دهدیمجيترو«آنآسه»یمنطقهبهبازارهانسبتژهيونگاهبایدیکلیهابخش

 متنوعارائهصورتبهدرحالظهور،یطبقاتمتوسطونخبگانمحلیخودرابرایآموزشالتیفرانسهتسه

 دهد.می

با مخاطبان  قی، ضمن تطبشنفوذ شیافزا یفرانسه به منطقه برا یدسترس تیتقو: 9عمل شماره  حوزه

 ؛دیجد

 خواهدبردشیجوانانپگیریخودراباهدفیعمومیپلماسيفرانسهد. 

 خواهددادقیمنطقهتطبیواجتماعیتیجمعحوالتخودراباتگردشگرییهاهاوبرنامهفرانسهطرح. 

 متمرکزخواهدکردینوآورزمینهخوددرريتصوجيترویرابراشفرانسهتالش. 

 هایهندوآرامحوزهاقیانوسرابهیازمحققانفرانسويیهاخود،شبکهیهادهينفوذواجيترویفرانسهبرا

.متصلخواهدکرد


