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15ਵ ਾਂ ਪਰੂਬ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਿੰਮਲੇਨ 

14 ਨਵੰਬਰ, 2020 

1. ਸਵਦੇਸ ਮੰਤਰ਼ੀ ਡ .ਐਿ. ਜੈਸੰਕਰ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਹੋਏ 15ਵੇਂ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ (EAS) ਸਵਿੱਚ ਭ ਰਤ ਦ਼ੀ 

ਨੁਮ ਇੰਦਗ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਸਿਖਰ ਿੰਮਲੇਨ ਦ਼ੀ ਪਰਧ ਨਗ਼ੀ ਆਿ਼ੀਅਨ ਦੇ ਪਰਧ ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨ ਤੇ ਸਵਅਤਨ ਮ ਦੇ ਪਰਧ ਨ ਮੰਤਰ਼ੀ ਮਹ ਮਸਹਮ 

ਗੁਏਨ ਜੁਆਨ ਫੁਕ ਨੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਿ ਰ ੇਅਠ ਰ ਾਂ EAS ਦੇਸ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਸਵਿੱਚ ਭ ਗ ਸਲਆ। 

2. ਆਪਣ਼ੀ ਸ ਿੱਪਣ਼ੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਵਦੇਸ ਮੰਤਰ਼ੀ ਨੇ ਰਣਨ਼ੀਤਕ ਮੁਿੱਸਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚ ਰ ਵ  ਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲ਼ੀਡਰਸਸਪ ਦ਼ੀ ਅਗਵ ਈ 

ਵ ਲੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ EAS ਦ਼ੀ ਮਹਿੱਤਤ  ਦੁਹਰ ਈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰ ਸ ਰ਼ੀ ਕ ਨੂੰਨ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪ ਲਣ , ਖੇਤਰ਼ੀ ਅਖੰਡਤ  ਅਤੇ ਪਰਭੂਿਿੱਤ  ਦ  

ਿਨਮ ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਯਮ -ਅਧ ਰਤ ਕੌਮ ਾਂਤਰ਼ੀ ਸਵਵਿਥ  ਨੰੂ ਉਤਸ ਹਤ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਮਹਿੱਤਤ  ਬ ਰ ੇਗਿੱਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 

3. COVID -19 ਬ ਰੇ ਬੋਲਦ ੇਹੋਏ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ EAS ਆਗੂਆਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਮਹ ਾਂਮ ਰ਼ੀ ਪਰਤ਼ੀ ਭ ਰਤ ਦੇ ਪਰਤ਼ੀਕਰਮ ਬ ਰੇ ਜ ਣੂ ਕਰ ਇਆ 

ਅਤੇ ਕੌਮ ਾਂਤਰ਼ੀ ਭ ਈਚ ਰ ੇਨੰੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਭ ਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਕ਼ੀਸਤਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕੋਸਸਸ ਾਂ 'ਤੇ ਚ ਨਣ  ਪ ਇਆ।  ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ COVID 

 ਼ੀਕ ੇ ਨੰੂ ਿ ਰ ੇਮੁਲਕ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕਫ ਇਤ਼ੀ ਬਣ ਉਣ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਪਰਤ਼ੀ ਪਰਧ ਨ ਮੰਤਰ਼ੀ ਮੋਦ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤ  

ਦੁਹਰ ਈ। 

4. ਸਵਦੇਸ ਮੰਤਰ਼ੀ ਨੇ ਏਕ਼ੀਸਿਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਿਮੁੰਦਰ਼ੀ ਜਗ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ ਰਤ-ਪਰਸ ਾਂਤ, ਸਜਿਦ ੇਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱਚ ਆਿ਼ੀਆਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ 

ਵਿੱਧ ਰਹ਼ੀ ਸਦਲਚਿਪ਼ੀ ਦ਼ੀ ਗਿੱਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਆਿ਼ੀਆਨ ਦੇ ਨਜਰ਼ੀਏ ਅਤੇ ਭ ਰਤ ਦ਼ੀ ਭ ਰਤ-ਪਰਸ ਾਂਤ ਿਮੁੰਦਰ਼ੀ ਪਸਹਲ 

ਦਰਸਮਆਨ ਤ ਲਮੇਲ ਦ਼ੀ ਸਲ ਘ  ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਹ ਲ ਹ਼ੀ ਸਵਿੱਚ ਐਲ ਨ਼ੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਭ ਰਤ -ਪਰਸ ਾਂਤ ਨ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਬ ਰ ੇ

ਭ ਰਤ ਦ  ਨਜਰ਼ੀਆ ਉਨ੍ ਾਂ ਹ਼ੀ ਿਕ ਰ ਤਮਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਲਮ਼ੀ ਿਸਹਯੋਗ ਪਰਤ਼ੀ ਵਚਨਬਿੱਧਤ  ਹੋਵੇਂ ਤ ਾਂ ਵਿੱਖੋ ਵਿੱਖ ਸਦਰਸ ਼ੀਕੋਣ ਾਂ ਨੰੂ 

ਇਕਜੁਿੱ  ਕਰਨ  ਕਦ ੇਵ਼ੀ ਚੁਣੌਤ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। 

5.  ਦਿੱਖਣ ਚ਼ੀਨ ਿ ਗਰ ਬ ਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਵਦੇਸ ਮੰਤਰ਼ੀ ਨੇ ਇਿ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਰੋਿ ੇਨੰੂ ਖ਼ਰ ਬ ਕਰਨ ਵ ਲ਼ੀਆਾਂ ਕ ਰਵ ਈਆਾਂ 

'ਤੇ ਸਚੰਤ  ਪਰਗ  ਕ਼ੀਤ਼ੀ।  ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਸਕਹ  ਸਕ ਸਵਹ ਰ ਜ ਬਤੇ ਬ ਰੇ ਗਿੱਲਬ ਤ ਤ਼ੀਜੇ ਪਿੱਖ ਾਂ ਦੇ ਜ ਇਜ ਸਹਿੱਤ ਾਂ ਪਰਤ਼ੀ ਪਿੱਖਪ ਤਪੂਰਨ ਨਹੀਂ 

ਹੋਣ਼ੀ ਚ ਹ਼ੀਦ਼ੀ ਅਤੇ ਇਹ UNCLOS ਅਨੁਿ ਰ ਹੋਣ਼ੀ ਚ ਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ COVID ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਦ਼ੀ ਦੁਨ਼ੀਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਅਿੱਤਵ ਦ, 

ਮੌਿਮ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ, ਮਹ ਾਂਮ ਰ਼ੀ ਆਸਦ ਵਰਗ਼ੀਆਾਂ ਆਲਮ਼ੀ ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਾਂ ਨ ਲ ਨਸਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੌਮ ਾਂਤਰ਼ੀ ਿਸਹਯੋਗ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵ਼ੀ 

ਜੋਰ ਸਦਿੱਤ । 

  



 

6. ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੌਰ ਨ EAS ਮੰਚ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਦ਼ੀ 15ਵੀਂ ਵਰ੍ੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹ਼ੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਾਂ ਪਰਤ਼ੀ 

ਇਿਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਵ ਬਦੇਹ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਤਰ਼ੀਸਕਆਾਂ ਬ ਰੇ ਸਵਚ ਰ ਵ  ਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹ  ਨੋਈ ਐਲ ਨਨ ਮੇ ਨੰੂ ਪਰਵ ਨ ਕ਼ੀਤ  ਸਗਆ। 

ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ COVID-19  ਼ੀਸਕਆਾਂ ਦ਼ੀ ਿੁਰਿੱਸਖਅਤ, ਕ ਰਗਰ ਅਤੇ ਸਕਫ ਇਤ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣ ਉਣ ਸਵਿੱਚ ਿਸਹਯੋਗ ਦ਼ੀ 

ਮਹਿੱਤਤ  ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਸਦਿੱਤ । ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਛੇਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸ ਕ ਊ ਆਰਸਥਕ ਬਹ ਲ਼ੀ ਲਈ ਆਲਮ਼ੀ ਿਪਲ ਈ ਚੇਨ ਨੰੂ ਖੁਿੱਲ  ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਧ 

ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿਸਹਯੋਗ ਦ਼ੀ ਅਪ਼ੀਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਦਿੱਖਣ ਚ਼ੀਨ ਿ ਗਰ, ਕੋਰ਼ੀਆਈ ਪਰ ਇਦ਼ੀਪ ਅਤੇ ਰ ਖ ਈਨ ਰ ਜ ਦੇ ਹ ਲ ਤ ਅਤੇ ਆਲਮ਼ੀ 

ਮੁਿੱਸਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵ਼ੀ ਸਵਚ ਰ  ਵ  ਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਹ  ਨੋਈ ਐਲ ਨਨ ਮ ੇਤੋਂ ਛੁਿੱ  ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੌਰ ਨ ਿਮੁੰਦਰ਼ੀ ਿਸਥਰਤ , ਮਹ ਾਂਮ ਰ਼ੀ ਦ਼ੀ 

ਰੋਕਥ ਮ ਅਤੇ ਪਰਤ਼ੀਕਰਮ, ਔਰਤ ਾਂ, ਸ ਾਂਤ਼ੀ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱਸਖਆ; ਅਤੇ ਖੇਤਰ਼ੀ ਆਰਸਥਕਤ  ਸਵਿੱਚ ਸ ਕ ਊ ਸਵਕ ਿ ਬ ਰ ੇਚ ਰ ਸਬਆਨ ਾਂ ਨੰੂ 

ਪਰਵ ਨਗ਼ੀ ਸਦਿੱਤ਼ੀ ਗਈ। 

ਨਵੀਂ ਸਦਿੱਲ਼ੀ 

14 ਨਵੰਬਰ, 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 

 


