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1. શર્દેિ મુંત્રી ડૉ. એસ. જયિુંકર ે 14 નર્ેમ્બર 2020 નાું રોજ 15માું પરૂ્વ એશિયા શિખર સુંમેલન (ઇએએસ) પર 
ભારતન ું પ્રશતશનશિત્ર્ કય ું હત ું. આ શિખર સુંમેલનની અધ્યક્ષતા ASEAN નાું અધ્યક્ષનાું હોદ્દાની રૂએ શર્યેતનામનાું 
ર્ડાપ્રિાન મહામશહમ નગ યને ઝ આન ફુક દ્ર્ારા કરર્ામાું આર્ી હતી. તમામ અઢાર ઇએએસ દેિોએ આ ર્ર્ચય વઅલ શિખર 
સુંમેલનમાું ભાગ લીિો હતો. 
 

2. પોતાની ટિપ્પણીમાું શર્દેિ મુંત્રે વ્યૂહાત્મક મ દ્દાઓ પર દ્રશિકોણોન ું આદાન-પ્રદાન કરર્ા નેતાઓ-સુંચાશલત તરીક ે
ઇએએસની અગત્યતાની પ નઃપ શિ કરી હતી. તણેે આુંતરરાશિય કાયદાન ું પાલન કરર્ ું, પ્રાદેશિક અખુંટડતતા અન ે
સાર્વભૌમત્ર્નો આદર કરર્ો અને શનયમ-આિાટરક ર્ૈશવર્ક વ્યર્સ્થાને પ્રોત્સાહન આપર્ાની અગત્યતાની ર્ાત કરી હતી. 
 

3. કોશર્ડ-19 પર, તેણે મહામારી સામનેાું ભારતનાું પ્રશતભાર્ અુંગે ઇએએસ નેતાઓને સુંશક્ષપ્ત માશહતી આપી હતી અન ે
આુંતરરાશિય સમ દાયને સહાયતા પ્રદાન કરર્ાનાું ભારતનાું પ્રયાસો પર પ્રકાિ પાડ્યો હતો. તણેે તમામ રાિોને સ લભ બન ે
અને પોસાય તરે્ી રીતે ઉપલબ્િ કરર્ામાું મદદ કરર્ાની ર્ડાપ્રિાન મોદીની પ્રશતબદ્િતાન ું પ નઃઉર્ચચારણ કય ું હત ું. 
 

4. શર્દેિ મુંત્રીએ ASEAN જેનાું કેન્દ્દ્રમાું હોય તેર્ા સુંકશલત અને જૈશર્ક મેટરિાઇમ અર્કાિ તરીક ેઇન્દ્ડો-પેશસટિકમાું ર્િી 
રહેલા રસની નોંિ લીિી હતી. તેણે ASEAN આઉિલૂક અને ભારતની ઇન્દ્ડો-પેશસટિક ઓિન્દ્સ ઇશનશિએટિર્ ર્ર્ચચનેી 
સ સુંર્ાટદતાની પ્રિુંસા કરી હતી. અન્દ્ય રાિો દ્ર્ારા તાજેતરમાું જાહેર કરર્ામાું આર્ેલી ઇન્દ્ડો-પેશસટિક નીશતઓ શર્િ ેભારત 
એકસમાન સકારાત્મક હતો. જો આુંતરરાશિય સહકાર તરિ કટિબદ્િતા હોય તો શર્શર્િ દ્રશિકોણોમાું સ મેળ સાિર્ો કદાપી 
પડકારજનક નહીં બને. 
 

5. દશક્ષણ ચીન સમ દ્ર પર, શર્દિે મુંત્રીએ પ્રાુંતમાું શર્વર્ાસમાું ઘસારો કરતી કાયવર્ાહીઓ અન ેઘિનાઓ અુંગ ેચચતા વ્યક્ત 
કરી હતી. તેણે કહ્ ું હત ું કે આચાર સુંશહતાની ર્ાિાઘાિો કાયદેસરનાું ત્રીજા પક્ષોનાું શહતો તરિ પૂર્વગ્રહય ક્ત ન હોર્ી 
જોઇએ અન ે UNCLOS સાથ ેસુંપૂણવ સાતત્યમાું હોર્ી જોઇએ. તેણે રાશિય સીમાઓ પાર િેલાઇ રહેલા આતુંકર્ાદ, 
આબોહર્ાનો િેરિાર, મહામારીઓ ર્ગેરે જેર્ા પડકારોન ું શનરાકરણ લાર્ર્ા કોશર્ડ-બાદનાું સમયમાું ર્િારે આતરરાશિય 
સહકાર માિેની જરૂરીયાત પર ભાર મકૂ્યો હતો. 
 

 

  



6. આ શિખર સુંમેલનમાું ઇએએસ પ્લેિિોમવ મજબૂત કરર્ાનાું અને તેની 15મી ર્ર્વગાુંઠ પર તેને ર્િારે પ્રશતભાર્ક 
બનાર્ર્ાનાું માગોની ચચાવ કરર્ામાું આર્ી હતી અને હાનોઇ ડીક્લેરેિન અશિગ્રહણ કરર્ામાું આવ્ય ું હત ું. નેતાઓએ કોશર્ડ-
19 રસીઓનાું સ રશક્ષત, અસરકારક અને પોસાય તરે્ી સ લભતા સ શનશવચત કરર્ામાું સહકારની અગત્યતા પર ભાર મૂક્યો 
હતો. તેઓએ ઝડપી અન ેટદઘવકાલીન આર્થથક રીકર્રી માિે ર્ૈશવર્ક પૂરર્ઠા સાુંકળો ખ લ્લી રાખર્ામાું ર્િારે સહકાર માિ ે
આહ્ર્ાન કય ું હત ું. દશક્ષણ ચીન સમ દ્ર, કોરીયન શદ્ર્પકલ્પ અને રાખાઇન સ્િિેમાું પટરશસ્થશત જેર્ા પ્રાુંશતય અન ે
આુંતરરાશિય મ દ્દાઓ પર પણ ચચાવ કરર્ામાું આર્ી હતી. હાનોઇ ડીક્લેરેિન ઉપરાુંત, આ શિખર સુંમેલનમાું મટરન 
િકાઉપણું; મહામારીઓન ું શનયુંત્રણ અન ેપ્રશતભાર્; મશહલા, િાુંશત અને સલામતી; અન ેપ્રાુંશતય અથવતુંત્રની એકિારી ર્ૃશદ્િ 
પર ચાર અન્દ્ય નતેાઓનાું શર્િાનો પણ અશિગ્રહણ કયાવ હતા. 
 

નર્ી ટદલ્હી 
નર્મે્બર 14, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


