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1. 2020 നവംബര് 14  നു നടന്ന 15 മത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഉച്ചക ോടിയ്ക്ക് വികേശ ോര്യമന്ത്രി 
ക ോ.എസ് ജയശങ്കർ ഇരയയയ ന്ത്രതിനിധീ ര്ിച്ചു. ആസിയോൻ അേയക്ഷനോയ വിയറ്റ്നോം 
ന്ത്രധോനമന്ത്രി ന്ത്ശീ. നയുഗൻ ഷ്ോൻ ഫുക് ഉച്ചക ോടിയിൽ അധയക്ഷത വഹിച്ചു. EAS യെ 

രതിയനട്ട് ര്ോജയങ്ങളും വിർച്വൽ ഉച്ചക ോടിയിൽ രയങ്കടുത്തു.        
 

2. തന്യെ രര്ോമര്ശത്തിനിടയിൽ നയതന്ത്ര ന്ത്രശ്നങ്ങയള  ുെിച്ചുള്ള  ോഴ്ച്പ്പോടു ൾ 

ച്ർച്ചയച്യ്യുന്നതിന് ഉണ്ണോയത കനതോകൾ നയികുന്ന കഫോെമോയ EAS ന്യെ ന്ത്രോധോനയം 
അകേഹം എടുത്തു രെഞ്ഞു.  ൂടോയത അരോര്ോന്ത്ര നിയമങ്ങൾ രോെികുന്നത്, 

ന്ത്രോകേശി മോയ രര്മോധി ോര്വും അഖണ്ഡതയും ബഹുമോനികുന്നത്  ൂടോയത 

നിയമോനുസൃതമോയ ആകഗോള ന്ത് മം ര്ുരീ ര്ികുന്നത് എന്നിവയുയട 
ന്ത്രോധോനയയത്തകുെിച്ചും അകേഹം സംസോര്ിച്ചു. 
 

3. ക ോവിഡ്-19 ന്യെ രശ്ചോത്തെത്തിൽ ര ർച്ചവയോധികയോടുള്ള ഇരയയുയട 
ന്ത്രതി ര്ണയത്തകുെിച്ചും അരർകേശീയ സമൂഹയത്ത രിരുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇരയൻ 

രര്ിന്ത്ശമങ്ങയളകുെിച്ചും അകേഹം രെഞ്ഞു. എെലോ ര്ോജയങ്ങൾകും ക ോവിഡ് വോക്സിൻ 

തോങ്ങോനോവുന്ന ച്ിെവിൽ  െഭ്യമോകുന്നതോയണന്ന ന്ത്രധോനമന്ത്രിയുയട ന്ത്രതിബദ്ധതയും 
അകേഹം ആവർത്തിച്ചു. 
 

4.ആസിയോൻ ക ന്ത്രീ ൃതമോയി ഇൻക ോ രസഫിക് ന്ത്രവിശയയുയട വളർച്ചയിെും  
സവോഭ്ോവി മോയ നോവി  ര്ീതി ളിെുമുള്ള തോല്രര്യം വളര്ുന്നതോയി 
വികേശ ോര്യോമന്ത്രി നിര്ീക്ഷിച്ചു. ആസിയോൻ ഔട്ട് െൂക്, ഇൻക ോ -രസഫിക് ഓഷ്യൻ 

ഇനികഷ്യറ്റീവ് എന്നിവ തമ്മിെുള്ള രൂര് തവവും അകേഹം അഭ്ിനരിച്ചു. മോറ്റി ര്ോജയങ്ങൾ 

അടുത്തിയടയോയി രുെയപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻക ോ -രസഫിക് നയങ്ങകളോടും ഇരയ 
അനു ൂെികുന്നു. അരർകേശീയ സഹ ര്ണകത്തോടുള്ള ന്ത്രതിബദ്ധത മൂെമോയണങ്കിൽ 

വിവിധ വസ്തുത ൾ ഒര്ുമിച്ചു യ ോണ്ടുകരോ ുന്നത് ഒര്ികെും ഒര്ു 
യവെലുവിളിയോയിര്ികിെല. 
 

5. ിഴകൻ ചച്ന  ടെിൽ, ന്ത്രവിശയയിയെ വിശവോസയതയയ  ോർന്നു തിന്നുന്ന തര്ത്തിൽ 

നടകുന്ന ന്ത്രവർത്തനങ്ങയളയും സംഭ്വങ്ങയളയും  ുെിച്ച് അകേഹം ആശങ്ക ന്ത്ര ടിപ്പിച്ചു. 
യരര്ുമോറ്റ ച്ട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധോര്ണ ൾ മൂന്നോം ക്ഷി ളുയട നിയമരര്പ്പോെ 

തോല്രര്യങ്ങൾക് വിര്ുദ്ധമോ ര്ുത് എന്നും UNCLOS നു രൂർണമോയും 
വികധയമോയിര്ികണയമന്നു അകേഹം രെഞ്ഞു.ക ോവി ിന് കശഷ്മുള്ള കെോ ത്തിൽ 

തീന്ത്വവോേം,  ോെോവസ്ഥോവയതിയോനം, ര ർച്ചവയോധി ൾ എന്നിവയയ ര്ോജയങ്ങളുയട 
അതിർത്തി ൾ കഭ്േിച്ചും ന്ത്രതികര്ോധികുന്നതിനോയി മഹത്തോയ അരർകേശീയ 

സഹ ര്ണം ആവശയമോയണന്ന് അകേഹം അടിവര്യിട്ടു സൂച്ിപ്പിച്ചു. 
 



6. 15  വോർഷ്ി  കവളയിൽ ഉയർന്നു വര്ുന്ന യവെലുവിളി യള കനര്ിടോൻ രര്യോപ്തമോ ുന്ന 

ര്ീതിയിൽ EAS പ്ലോറ്റ്കഫോം  ൂടുതൽ ശക്തിയപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴി ളും ഹോ കനോയ്ക് 

ന്ത്രസ്തോവന  നടപ്പിെോകുന്നതിയനകുെിച്ച് ഉച്ചക ോടിയിൽ ച്ർച്ച യച്യ്ക്തു. 
സഹ ര്ണത്തിന്യെ ന്ത്രോധോനയം ക ോവിഡ്-19 വോക്സിനു ളുയട സുര്ക്ഷിതം 
 ോര്യക്ഷമമവും യച്െവ്  ുെഞ്ഞതുമോയ െഭ്യതയോയണന്ന് കനതോകൾ വിെയിര്ുത്തി. 
കവഗത്തിൽ തയന്ന സോമ്പത്തി  സ്ഥിര്ത  വീയണ്ടടുകുന്നതിനോയി ആകഗോള വിതര്ണ 

ശൃംഖെ ൾ തുെകോൻ വെിയ കതോതിെുള്ള സഹോയം ആവശയമോയണന്ന് അവർ 

അഭ്ിന്ത്രോയയപ്പട്ടു. യതകൻ യച്യിൻ  ടൽ, യ ോെിയൻ ഉരഭ്ൂഖണ്ഡത്തിയെ അവസ്ഥ, 

ര്ോഖിയന സംസ്ഥോനം എന്നിവ ഉൾപ്പയട ന്ത്രോകേശി വും അരർകേശീയവുമോയ  

ന്ത്രശനങ്ങളും ച്ർച്ച യച്യ്യയപ്പട്ടു. ഹോ കനോയ്ക് ന്ത്രസ്തോവനയ്ക്യകോപ്പം തയന്ന നോല് മറ്റു 
കനതോകളിൽ നിന്നുള്ള, നോവി  സ്ഥിര്ത, ര ർച്ചവയോധി നിയന്ത്രണവും ന്ത്രതികര്ോധവും; 
സ്ന്ത്തീ ൾ , സമോധോനം , സുര്ക്ഷോ; ന്ത്രകേശി  സോമ്പത്തി ോവസ്ഥ ളിയെ സ്ഥിര്മോയ വളർച്ച 

എന്നീ വിഷ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മറ്റു ന്ത്രസ്തോവന ളും ഉച്ചക ോടിയിൽ ച്ർച്ച യച്യ്യയപ്പട്ടു. 
 

നയൂ  ൽഹി  
14 നവംബർ, 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. 


