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1. 15వ తూర్పు ఆసియా సదస్సు (ఈఏఎస్) 14 నవంబర్ 2020న జరిగింది. ఈ 
సదస్సులో భారత్ తరఫున విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా. ఎస్. 
జైశంకర్ ప్రాతినిథ్యం వహించారు. ఆసియాన్ చైర్మన్ హోదాలో 
వియత్నాం ప్రధాన మంత్రి గౌరవనీయ నిగుయెన్ సువాన్ ఫూస్ ఈ సదస్సుకు 
అధ్యక్షత వహించారు. ఈ వర్చువల్ సదస్సులో మొత్తం 18 ఈఏఎస్ 
దేశాలూ పాల్గొన్నాయి. 
 
2. వ్యూహాత్మక అంశాలపై అభిప్రాయాలను పంచుకునేందుకు నేతల 
సారథ్యంలోని వేదికగా ఈఏఎస్ కి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని ఈఏఎం 
అభిప్రాయపడ్డారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండటం, ప్రాంతీయ 
సమగ్రత మరియు సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవించడం, నియమావళి ఆధారితంగా 
అంతర్జాతీయ సమాజం పనిచేసేలా ప్రోత్సహించడం వంటి అంశాల 
ప్రాధాన్యత గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. 
 
3. కోవిడ్-19 అంశంపై స్పందిస్తూ మహమ్మారిని ఎదుర్కొనడంలో భారత్ 
అనుసరించిన విధానాల గురించి ఈఏఎస్ నేతలకు ఆయన వివరించారు. అంతర్జాతీయ 
సమాజానికి తోడ్పడటంలో భారత్ కృషిని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. 
కోవిడ్ టీకా అన్ని దేశాలకు చౌక ధరలో అందుబాటులో ఉండేలా చేసేందుకు 
ప్రధాన మంత్రి మోదీ కట్టుబడి ఉన్న విషయాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. 
 
4. ఆసియాన్ కేంద్ర బిందువుగా ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం ఒక సమీకృత మరియు 
ఆర్గానిక్ మారిటైమ్ క్షేత్రంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోందని 
ఈఏఎం పేర్కొన్నారు. ఆసియాన్ అంచనాలు, ఇండో-పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 
భారత్ ప్రయత్నాలకు మధ్య సమష్టితత్వాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. 
ఇతర దేశాలు ఇటీవల ఇండో-పసిఫిక్ విధానాలపై చేసిన ప్రకటనల పట్ల భారత్ 
కూడా సానుకూలంగా ఉందని తెలిపారు. అంతర్జాతీయంగా సహకారం 
అందించుకునేందుకు కట్టుబడి ఉన్న పక్షంలో భిన్న అభిప్రాయాలను 
పరిష్కరించుకోవడం పెద్ద సవాలు కాబోదని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 



5. దక్షిణ చైనా సముద్రం అంశంపై స్పందిస్తూ ఈ ప్రాంతంపై 
విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసే చర్యలు, పరిణామాలపై ఈఏఎం ఆందోళన వ్యక్తం 
చేశారు. నైతిక నియమావళి చర్చలనేవి థర్డ్ పార్టీ చట్టబద్ధమైన 
ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగించకూడదని, యూఎన్ సీఎల్ వోఎస్ కి పూర్తిగా 
అనుగుణంగా ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. కోవిడ్ అనంతరం ఉగ్రవాదం, 
వాతావరణ మార్పులు, మహమ్మారులు వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు 
సరిహద్దులను పక్కన పెట్టి ప్రపంచ దేశాలన్నీ మరింతగా పరస్పర 
సహకారంతో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
6. ఈఏఎస్ వేదికను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు, కొంగొత్త సవాళ్లపై 
మరింత సత్వరం స్పందించేలా తీర్చిదిద్దేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై 
15వ వార్షిక సదస్సులో చర్చించారు. హ నోయ్ తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. 
కోవిడ్-19 టీకాలను చౌకగా, సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా అందుబాటులోకి 
తెచ్చేందుకు సహకరించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని నేతలు ప్రత్యేకంగా 
ప్రస్తావించారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు వేగంగా కోలుకుని, నిలదొక్కుకునేందుకు 
అనువుగా అంతర్జాతీయ సరఫరా వ్యవస్థలను తెరిచి ఉంచడంలో మరింతగా 
సహకరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. దక్షిణ చైనా సముద్రం, 
కొరియన్ ద్వీపకల్పం, రఖీన్ రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులు వంటి ప్రాంతీయ, 
అంతర్జాతీయ అంశాలను కూడా ఈ సదస్సులో చర్చించారు. హ నోయ్ 
తీర్మానంతో పాటు మెరీన్ సస్టెయినబిలిటీ; అంటురోగాల నివారణ మరియు 
ప్రతిస్పందన; మహిళలు, శాంతి మరియు భద్రత; మరియు ప్రాంతీయ ఎకానమీ 
స్థిరంగా వృద్ధి సాధించడం వంటి అంశాలపై మరో నలుగురు నేతల ప్రకటనలకు 
కూడా సదస్సు ఆమోదముద్ర వేసింది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
నవంబర్ 14, 2020 
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