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ASEAN-ભારત વિદશે મતં્રીઓની મીટિંગ અને અન્ય સબંંવિત મીટિંગો 
05 ઓગસ્િં, 2022 

 

િાર્ષિક ASEAN-ભારત વિદશે મંત્રીઓની મીટિંગ (AIFMM) મા ંહાજરી આપિા માિેં ભારતના ંવિદેશ મતં્રી 
ડૉ. એસ. જયશકંરે 03-05 ઓગસ્િં 2022 સુિી કમ્બોડડયાની મુલાકાત લીિી હતી. કમ્બોડડયામાં ફનોમ 
પેન્હમા ં04 ઓગસ્િં 2022 નાં બપોર બાદ AIFMM યોજિામાં આિી હતી. તેની સહ-અધ્યક્ષતા ભારતના ં
વિદેશ મંત્રી અને સસગાપોરનાં વિદેશ મંત્રી મહામવહમ ડૉ. વિવિયન બાલાડિષ્નન દ્િારા કરિામાં આિી હતી અને 
તેમા ંઅન્ય ASEAN સભ્ય રાષ્ટ્રોનાં વિદેશ મંત્રીઓ/પ્રવતવનવિઓએ હાજરી આપી હતી. 
 

2. આ િિ ેASEAN-ભારત સંબંિોની 30મી િિષગાંઠની યાદગીરીમાં જુન 2022 મા ંનિી ડદલ્હીમાં ભારત 
દ્િારા યોજિામાં આિલેી વિશિે ASEAN-ભારત વિદેશ મતં્રીઓની મીટિંગની તેઓની ચચાષઓને આગળ 
િિારતા, AIFMM મા ંમહામારી બાદના ંયુગમાં સ્માિંષ કૃવિ, આરોગ્યસભંાળ, નિી અને રીન્યુએબલ એનર્જી, 
ડડવજિંલ સમાિશેકતા અને ડફનિેંકનાં કે્ષત્રોમાં સહકાર િિારિા સવહત ASEAN-ભારત સહકાર િિારિાનાં માગો 
પર મનોમંથન કરિામાં આવયંુ હતું. મંત્રીઓએ પારસ્પડરક વહતનાં પ્રાંવતય અને આંતરરાવષ્ટ્રય મુદ્દાઓ પર 
દ્રવિકોણોનું આદાનપ્રદાન પણ કયુું હતુ ંઅને આગામી ASEAN-ભારત વશખર સંમેલન માિેંની પૂિષતૈયારીઓની 
ચચાષ કરી હતી. 
 

3. પોતાની ડિંપ્પણીઓમાં, વિદેશ મંત્રીએ આ િિ ે‘ASEAN એક્િં: સાથે મળીન ેપડકારો સંબોિિા’ વિિય 
અંતગષત કમ્બોડડયાની ASEAN અધ્યક્ષતાની પ્રશંસા કરી હતી. તેઓએ ભારત દ્િારા ASEAN ને પ્રાંવત., 
બહુપવક્ષય અને િૈવવિક ઓડષરનાં મહત્િનાં સ્તંભ તરીકે રાખિા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. વિદેશ મંત્રીએ મૂક્ત, 
ઓપન, સમાિેશક અને વનયમ-આિાડરત ઇન્ડો-પેવસડફકમા ંASEAN ની એકતા અને કેવન્દ્રયતા માિેં ભારતના ં
સમથષનનું પનુઃઉચ્ચારણ કયુું હતુ.ં ઇન્ડો-પેવસડફક પર ASEAN આઉિંલૂક (AOIP) અને ઇન્ડો-પેવસડફક સમદુ્રી 
પહેલ (IPOI) િચ્ચે પ્રબળ સગંમની નોંિ લેતા, તેઓએ ઇન્ડો-પેવસડફકમાં ભારત અને ASEAN િચ્ચે િિારે 
સહકાર માિેં આહ્િાન કયુું હતુ.ં ASEAN વિદેશ મંત્રીઓએ ASEAN ન ેભારતના ંસતત સમથષનની પ્રશંસા 
કરી હતી અને ASEAN-ભારત સંબંિો િિારે મજબૂત કરિા સાથે મળીન ેકામ કરિા તરફ દ્રવિ રાખે છે. 
 

4. આ મુલાકાત દરવમયાન વિદશે મંત્રી કમ્બોડડયાના ંિડાપ્રિાન મહામવહમ શ્રીમાન સુન સનેને પણ મળ્યા હતા 
અને પારસ્પડરક વહતનાં વદ્િપક્ષીય અને િૈવવિક મુદ્દાઓની ચચાષ કરી હતી. વિદશે મંત્રીએ ઓસ્રેવલયા, શ્રીલંકા, 
યુએસ અને વિયેતનામના ંતેનાં સમતુલ્યો સાથે પણ વદ્િપક્ષીય સંિાદો કયાષ હતા. 
 

5. ફનોમ પેન્હની તેઓની મુલાકાત પૂિે, વિદેશ મંત્રી 03 ઓગસ્િં 2022 ના ંરોજ વસએમ ખાતે રોકાયા હતા 
જયાં તેઓએ તા પ્રોહમ મંડદર અને અંગકોર િાિં મંડદરનાં હેડરિેંજ સ્થળોની મુલાકાત લીિી હતી. તેઓએ 
આર્કકયોલોજીકલ સિે ઑફ ઇવન્ડયા દ્િારા આ સ્થળો પર કરિામાં આિેલા પનુઃસ્થાપન અને સંરક્ષણ કાયોની 



તપાસ કરી હતી. તેઓએ વસએમ રીપમાં કમ્બોડડયા અને અન્ય MGC ભાગીદાર દશેો સાથે મળીને ભારત 
દ્િારા સ્થાપિામાં આિેલ મેકોંગ ગંગા કોઓપરેશન (MGC) એવશયન રેડડશનલ િેંક્સિંાઇલ મ્યુવિયમની પણ 
મુલાકાત લીિી હતી અને આ પડરયોજના માિેં ભારતના ંસતત સમથષનની ખાતરી આપી હતી. 
 

6. ફનોમ પેન્હમા ંASEAN સંબંવિત મંત્રીઓની મીટિંગમાં 05 ઓગસ્િં 2022 ના ંરોજ 12મી પૂિષ એવશયા 
વશખર સંમલેન વિદશે મંત્રીઓની મીટિંગ અને 29મી ASEAN પ્રાંવતય મંચની મંત્રીઓની મીટિંગનો પણ 
સમાિેશ થતો હતો.સવચિ (પિૂષ) દ્િારા આ મીટિંગોમા ંભારતીય પ્રવતવનવિ મંડળની આગેિાની કરિામાં આિી 
હતી. તેન ેઉદ્ભિતા પડકારો સામે િિારે પ્રવતભાિક બનાિિા નેતાઓની આગેિાની િરાિતા EAS મંચને 
મજબૂત બનાિિાના ંમાગો અને સ્ત્રોતોની ચચાષ 12મી EAS મા ંકરિામાં આિી હતી. આ મીટિંગમાં પ્રાંવતય 
અને આંતરરાવષ્ટ્રય વિકાસો અન ેભ-ૂરાજકીય પડકારો પર દ્રવિકોણોનું દાનપ્રદાન કરિામાં આવયંુ હતું તેમજ નિા 
EAS કાયષિાહીની યોજના માિેંની પૂિષતૈયારીઓની સમીક્ષા કરિામાં આિી હતી. નિેમ્બર 2022 મા ંવનિાષડરત 
આગામી 17મા ંEAS વશખર સંમેલન માિેંની પિૂષતૈયારીઓની પણ ચચાષ કરિામાં આિી હતી. 
 

7. 29મા ંASEAN પ્રાંવતય મંચ (ARF) મા ંઆંતરરાવષ્ટ્રય અને પ્રાંવતય મુદ્દાઓ, તેમજ ARF નાં ભાવિ 
વનદેશનો પર દ્રવિકોણોની આપલે કરિામાં આિી હતી. તેણે વનયંત્રણ પગલાઓ મારફત પ્રાંતમા ંશાંવત, વસ્થરતા 
અને સમૃવદ્િનો પ્રચાર કરિા પર ARF સ્િેંિંમેન્િં અને દવક્ષણપૂિષ એવશયા પરમાણુ શસ્ત્રના ંવનયંત્રણ 

(SEANWFZ) પર ARF સ્િેંિંમેન્િં એમ બે સ્િેંિંમેન્્સ ગ્રહણ કયાષ હતા. ભારતના ંARF સાથેનાં જોડાણના ં
ભાગરૂપે, ભારત દ્િારા 12 મે 2022 ના ંરોજ મેડરિંાઇમ સુરક્ષા પર 13મી ARF આંતર-સત્રીય મીટિંગની 
સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી, અને િિષ 2022-2023 દરવમયાન આંતરરાવષ્ટ્રય જહાજ અને બદૃર સુવિિા સુરક્ષા 
સંવહતા (ISPS કૉડ) પ્રની િકષશોપની શૃંખલાની સહ-અધ્યક્ષતા કરશે. 
 

8. એકંદરે, વિદેશ મતં્રીની કંબોડડયાની મુલાકાત ફળદાયક રહી હતી અને ઇન્ડો-પેવસડફકમા ંભારતનાં વદ્િપક્ષીય 
અન ેબહુપવક્ષય સંબંિોન ેમજબૂત કયાષ હતા. 
 

ફનોમ પને્હ 

05 ઓગસ્િં, 2022 

 

 

 

 
 

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. 

 


