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இந்தியாெின் வெளிெிெகார அமைச்சர், டாக்டர் எஸ். வெய்சங்கர், 03-05 ஆகஸ்ட் 2022 ெமர 

கம்பபாடியாெிற்கு ெிெயம் வசய்து, ஆசியான்-இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர்களின் 

ெருடாந்திர கூட்டத்தில் (AIFMM) கலந்து வகாண்டார். AIFMM 04 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று 

பிற்பகல் கம்பபாடியாெின் புப ாம் வபன் நகாில் நமடவபற்றது. இது EAM ைற்றும் H.E ஆல் 

இமைத் தமலெராக இருந்தது. சிங்கப்பூர் வெளியுறவு அமைச்சர் டாக்டர் ெிெியன் 

பாலகிருஷ்ைன் ைற்றும் பிற ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளின் வெளியுறவு 

அமைச்சர்கள்/பிரதிநிதிகள் கலந்து வகாண்ட ர். 

 

2. இந்த ஆண்டு ஆசியான்-இந்திய உறவுகளின் 30 ெது ஆண்டு நிமறமெ நிம வுகூரும் 

ெமகயில், ெூன் 2022 இல் புதுதில்லியில் இந்தியா நடத்திய சிறப்பு ஆசியான்-இந்திய 

வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் அெர்களின் ெிொதங்கமள முன்மெத்து, AIFMM 

பதெியில் ஆசியான்-இந்தியா ஒத்துமைப்மப உயர்த்துெதற்கா  ெைிகமளப் பற்றி 

ெிொதித்தது. வதாற்றுபநாய் சகாப்தம், ஸ்ைார்ட் ெிெசாயம், சுகாதாரம், புதிய ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், டிெிட்டல் உள்ளடக்கம் ைற்றும் ஃபின்வடக் ஆகிய துமறகளில் 

ஒத்துமைப்மப பைம்படுத்துதல் உட்பட. பரஸ்பர நலன் சார்ந்த முக்கியைா  பிராந்திய ைற்றும் 

சர்ெபதச ெிெகாரங்கள் பற்றிய கருத்துக்கமளயும் அமைச்சர்கள் பகிர்ந்து வகாண்ட ர் ைற்றும் 

ெரெிருக்கும் ஆசியான்-இந்தியா உச்சிைாநாட்டிற்கா  தயாாிப்புகள் குறித்து ெிொதித்த ர். 

 

3. அெரது கருத்துக்களில், EAM இந்த ஆண்டு ASEAN இன் கம்பபாடிய தமலமைத்துெத்மத, 

‘ASEAN ACT: Addressing Challenges Together’ என்ற கருப்வபாருளின் கீழ் 

பாராட்டப்பட்டது. பிராந்திய, பலதரப்பு ைற்றும் உலகளாெிய ஒழுங்கின் முக்கிய தூைாக 

ஆசியானுக்கு இந்தியா வகாடுக்கும் முக்கியத்துெத்மத அெர் எடுத்துமரத்தார். இலெச, திறந்த, 

உள்ளடக்கிய ைற்றும் ெிதிகள் அடிப்பமடயிலா  இந்பதா-பசிபிக் பகுதியில் ஆசியான் 

ஒற்றுமை ைற்றும் மையத்தன்மைக்கு இந்தியாெின் ஆதரமெ EAM ைீண்டும் ெலியுறுத்தியது. 

இந்பதா-பசிபிக் (AOIP) ைீதா  ஆசியான் அவுட்லுக் இமடபய ெலுொ  ஒருங்கிமைப்மபக் 

குறிப்பிடுகிறது ைற்றும் Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) இந்தியா ைற்றும் ASAEN 

இமடபய இந்பதா-பசிபிக் பகுதியில் அதிக ஒத்துமைப்மப ஏற்படுத்த அெர் அமைப்பு 

ெிடுத்தார். ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள், ஆசியானுக்கு இந்தியா அளித்து ெரும் 

நிமலயா  ஆதரமெப் பாராட்டியதுடன், ஆசியான்-இந்தியா உறவுகமள பைலும் 

ெலுப்படுத்த இமைந்து வசயல்பட எதிர்பார்த்துள்ள ர். 

 

4. இந்த ெிெயத்தின் பபாது EAM கம்பபாடிய பிரதைர் H.E. திரு ஹுன் வசன் ைற்றும் பரஸ்பர 

நலன் சார்ந்த இருதரப்பு ைற்றும் உலகளாெிய பிரச்சிம கள் குறித்து ெிொதித்தார். 

ஆஸ்திபரலியா, இலங்மக, அவைாிக்கா ைற்றும் ெியட்நாம் ஆகிய நாடுகமளச் பசர்ந்த த து 

சகாக்களுடன் EAM இருதரப்பு வதாடர்புகமளயும் வகாண்டிருந்தது. 

5. புப ாம் வபன்னுக்குச் வசல்ெதற்கு முன், EAM 03 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று சீம் ாீப்பில் 

நிறுத்தப்பட்டது, அங்கு அெர் Ta Prohm பகாயில் ைற்றும் அங்பகார் ொட் பகாயில் 

ஆகியெற்றின் பாரம்பாிய தளங்கமளப் பார்மெயிட்டார். இந்திய வதால்லியல் துமறயின் 

இந்த கலாச்சார பாரம்பாிய தளங்களின் ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் பாதுகாப்பு பைிகமள அெர் 

ஆய்வு வசய்தார். கம்பபாடியா ைற்றும் பிற எம்ெிசி கூட்டாளி நாடுகளுடன் இமைந்து 

இந்தியாொல் அமைக்கப்பட்ட சீம் ாீப்பில் உள்ள ைீகாங் கங்கா ஒத்துமைப்பு (எம்ெிசி) ஆசிய 



பாரம்பாிய ெவுளி அருங்காட்சியகத்மதயும் அெர் பார்மெயிட்டார் ைற்றும் திட்டத்திற்கு 

இந்தியாெின் வதாடர்ச்சியா  ஆதரமெ உறுதி வசய்தார். 

 

6. புப ாம் வபன் ில் நடந்த ஆசியான் வதாடர்பா  அமைச்சர்கள் கூட்டங்களில் 12ெது 

கிைக்கு ஆசிய உச்சிைாநாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் ைற்றும் 29ெது ஆசியான் 

பிராந்திய ைன்றத்தின் அமைச்சர்கள் கூட்டம் ஆகஸ்ட் 05, 2022 அன்று இடம்வபற்றது. இந்த 

கூட்டங்களில் இந்தியக் குழுெிற்கு வசயலாளர் (கிைக்கு) தமலமை தாங்கி ார். 12ெது EAS 

FMM, தமலெர்கள் தமலமையிலா  EAS தளத்மத ெலுப்படுத்துெதற்கா  ெைிகள் ைற்றும் 

ெைிமுமறகமளப் பற்றி ெிொதித்தது. கூட்டத்தில் தற்பபாமதய பிராந்திய ைற்றும் சர்ெபதச 

முன்ப ற்றங்கள் ைற்றும் புெி-அரசியல் சொல்கள் ைற்றும் புதிய EAS வசயல்திட்டத்திற்கா  

தயாாிப்புகமள ைதிப்பாய்வு வசய்தது. நெம்பர் 2022 இல் திட்டைிடப்பட்ட ெரெிருக்கும் 17ெது 

EAS உச்சிைாநாட்டிற்கா  ஏற்பாடுகள் குறித்தும் ெிொதிக்கப்பட்டது. 

 

7. 29ெது ASEAN Regional Forum (ARF) சர்ெபதச ைற்றும் பிராந்திய பிரச்சிம கள் ைற்றும் 

ARF இன் எதிர்கால திமசகள் பற்றிய கருத்துக்கமள பாிைாறிக் வகாண்டது. இது இரண்டு 

அறிக்மககமள ஏற்றுக்வகாண்டது. தடுப்பு நடெடிக்மககள் மூலம் பிராந்தியத்தில் அமைதி, 

ஸ்திரத்தன்மை ைற்றும் வசைிப்மப பைம்படுத்துெதற்கா  ARF அறிக்மக ைற்றும் வதன்கிைக்கு 

ஆசிய அணு ஆயுதங்கள் இல்லாத ைண்டலத்மத (SEANWFZ) பாதுகாப்பதற்கா  ARF 

அறிக்மக. ARF உட ா  இந்தியாெின் ஈடுபாட்டின் ஒரு பகுதியாக, 12 பை 2022 அன்று 

கடல்சார் பாதுகாப்பு குறித்த 13ெது ARF இன்டர்-வசஷ ல் கூட்டத்திற்கு இந்தியா தமலமை 

ெகித்தது, பைலும் சர்ெபதச கப்பல் ைற்றும் துமறமுக ெசதி பாதுகாப்புக் குறியீடு (ISPS 

குறியீடு) குறித்த பட்டமறத் வதாடருக்கு இமைத் தமலமை தாங்கும். ஆண்டு 2022 - 2023. 

 

8. ஒட்டுவைாத்தைாக, EAM இன் கம்பபாடியா பயைம் பயனுள்ளதாக இருந்தது ைற்றும் 

இந்பதா-பசிபிக் பகுதியில் இந்தியாெின் இருதரப்பு ைற்றும் பலதரப்பு உறவுகமள 

ெலுப்படுத்தியது. 

 

புப ாம் வபன் 

ஆகஸ்ட்  05, 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. 

 


