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கிழக்கு ஆசியா உச்சிமாநாடு மூத்த அதிகாாிகளின் நநாட்டம்  

ஜுன் 24, 2021  

 

1.சசயலாளர் ( கிழக்கு) திருமதி. ாிவா கங்குலி தாஸ் 2021 ஜூன் 24 அன்று கிழக்கு ஆசியா 

உச்சிமாநாடு மூத்த அதிகாாிகள் கூட்டத்தில் (ஈ.ஏ.எஸ். நசாம்) கலந்து சகாண்டார். சமய்நிகர் 

கூட்டத்திற்கு புருநே தாருஸ்ஸலாம் நிரந்தர சசயலாளர் எஸ்.இ. எமலீன் அப்துல் ரஹ்மான் 

திநயா; மற்றும் 18 ஈ.ஏ.எஸ் நாடுகளளச் நசர்ந்த மூத்த அதிகாாிகள் பங்நகற்பளதயும் கண்டது. 

2. தளலவர்கள் தளலளமயிலாே ஈ.ஏ.எஸ் தளத்ளத வலுப்படுத்துவதற்கும், வளர்ந்து வரும் 

சவால்களள எதிர்சகாள்வததில்  அளத மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் பதிலளிக்கக்கூடியதாகவும் 

மாற்றுவதற்காே வழிகள் மற்றும் வழிமுளைகள் குைித்து கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

Covid-19 சதாற்றுநநாய் மற்றும் சதாற்றுநநாய்க்கு பிந்ளதய மீட்பு, சதன் சீேக் கடல், சகாாிய 

தீபகற்பம், மியன்மாாில் ஏற்பட்ட முன்நேற்ைங்கள் மற்றும் பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட 

தற்நபாளதய பிராந்திய மற்றும் சர்வநதச முன்நேற்ைங்கள் குைித்து மூத்த அதிகாாிகள் 

கருத்துக்களளப் பாிமாைிக்சகாண்டேர். ஈ.ஏ.ஈஸ் கட்டளமப்பின் கீழ் பங்நகற்கும் நாடுகளின் 

கடளமகளின் நிளல மற்றும் மணிலா சசயல்திட்டத்ளத( 2018-2022)   சசயல்படுத்துவதில் 

ஏற்பட்டுள்ள முன்நேற்ைம் குைித்தும் கூட்டத்தில் ஆய்வு சசய்யப்பட்டது. 

3. சசயலாளர் ( கிழக்கு) தேது கருத்துக்களில், ஆசியான் மற்றும் ஆசியான் தளலமயிலாே 

வழிமுளைகளின் தற்நபாளதய தளலவராே புருநே தாருஸ்ஸலாம் ஆற்ைிய தளலளமப் 

பங்கிற்கு இந்தியாவின் பாராட்டுக்களளத் சதாிவித்தார். இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

அளமதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்ளமக்கு ஒரு முன்ேணி சபாைிமுளையாக ஈ.ஏ.எஸ். ஆற்ைிய 

முக்கிய பங்ளக அவர் நகாடிட்டு காட்டிோர், நமலும் அளத வலுவாகாவும் 

பதிலளிக்கக்கூடியதாகவும் மாற்ை இந்தியாவின் ஆதரளவ மீண்டும் வலியுறுத்திோர். 

ஆசியானுடன் அதன் ளமயத்தில் ஒரு இலவச, திைந்த, உள்ளடக்கிய மற்றும் விதிகளள 

அடிப்பளடயாகக் சகாண்ட இந்நதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் முக்கியத்துவத்ளத வலியுறுத்திய 

அவர், இந்நதா-பசிபிக் (ஏஓஐபி) மீதாே ஆசியான் அவுட்லுக் மற்றும் இந்நதா-பசிபிக் 

சபருங்கடல்கள் முன்முயற்சி (ஐபிஓஏ) ஆகியவற்ைிக்கு இளடநயயாே வலுவாே 

ஒருங்கிளணப்ளபக் குைிப்பிட்டார். பிராந்திய ஒத்துளழப்ளப நமம்படுத்துவதற்காே 

சபாதுவாே இடம்.  

4 கூட்டத்தின் நபாது, சசயலாளர் (கிழக்கு) சர்வநதச சட்டத்திற்கு இணங்க சதன் சீேக் 

கடலில் அளமதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்ளம, வழிசசலுத்துதல் சுதந்திரம் மற்றும் அதிகப்படியாே 

பயணத்ளத பராமாிப்பதில் இந்தியாவின் ஆர்வத்ளத அடிக்நகாடிட்டு காட்டிோர். நடத்ளத 



விதிமுளை, நபச்சுவார்த்ளத நடத்தப்படுவதால், மூன்ைாம் தரப்பிோின் நியாயமாே 

நலன்களளப் பாராபட்சம் காட்டக்கூடாது என்றும், கடல் சட்டம் சதாடர்பாே ஐக்கிய 

நாடுகளின் மாநாட்டிற்கு (UNCLOS)  முழுளமயாக ஒத்துப்நபாகநவண்டும் என்றும் அவர் 

சதாிவித்தார். 

5. மியான்மாின் முன்நேற்ைங்கள் குைித்து, ஆசியான் சசயல்முளைக்கு இந்தியாவின் ஆதரளவ 

சவளிப்படுத்திய அவர், மியான்மாின் நண்பராகவும் சநருங்கிய அண்ளட நாடாகவும்  

இருப்பதால், அங்குள்ள தற்நபாளதய நிளலளமளய தீர்ப்பதில் இந்தியா சதாடர்ந்து 

ஆக்கப்பூர்வமாே மற்றும் அர்த்தமுள்ள பங்ளக வகிக்கும் என்பளத சதாிவித்தார். 

பயங்கரவாதம் குைித்த இந்தியாவின் நிளலப்பாட்ளட மற்ை பிரச்சிளேகளுடனும் அவர் 

முன்ளவத்தார். 

நியூ சடல்லி  

ஜூன்  24, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


