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ఆసియాన్-భారత్ విదేశాాంగ మాంత్రుల సమావేశాం 

అలాగే ఇతర సాంబాంధిత సమావేశాలు 
ఆగస్ట్ 05, 2022 
 

1. ఆసియాన్-భారత్ విదేశాాంగ మాంత్రుల వార్షిక సమావేశాం (ఏఐఎఫ్ఎాంఎాం)లో 

పాల్గొనేాందుకు భారత విదేశీ వ్యవహారాల మాంత్రి (ఈఏఎాం) డా. ఎస్. 
జైశాంకర్ 2022 ఆగస్ట్ 03-05 తేదీల్లో కాంబోడియాలో పర్యటిాంచారు. 
కాంబోడియాలోని నమ్ పెన్ లో 2022 ఆగస్ట్ 04 మధ్యాహ్నాం ఏఐఎఫ్ఎాంఎాం 

జరిగిాంది. దీనికి ఈఏఎాం ఇాంకా సిాంగపూర్ విదేశాాంగ మాంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ 

వివియన్ బాలకృష్ణన్ సహాధ్యక్షత వహిాంచారు అలాగే ఆసియాన్ సభ్య 

దేశాలకు చెాందిన విదేశాాంగ మాంత్రులు/ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. 
 
2. ఆసియాన్-భారత్ సాంబాంధాలకు ఈ ఏడాది 30వ వార్షికోత్సవాన్ని 

పురస్కరిాంచుకుని, 2022 జూన్ లో న్యూఢిల్లీలో భారత్ నిర్వహిాంచిన 

ప్రత్యేక ఆసియాన్-భారత్ విదేశాాంగ మాంత్రుల సమావేశాంలో జరిపిన తమ 

చర్చలను ముాందుకు తీసుకెళ్తూ.. స్మార్ట్ వ్యవసాయాం, ఆరోగ్య 

సాంరక్షణ, కొత్త మరియు పునరుత్పాదక ఇాంధనాం, డిజిటల్ సమ్మళితత్వాం 

మరియు ఫిన్ టెక్  రాంగాల్లో సహకారాన్ని పెాంపొాందిాంచుకోవడాంతో సహా, 
మహమ్మారి తదనాంతర కాలాంలో ఆసియాన్-భారత్ సహకారాన్ని 

పెాంచుకోవడానికి గల మార్గాలపై ఏఐఎఫ్ఎాంఎాం చర్చలు జరిపిాంది. పరస్పర 

ఆసక్తి కలిగిన ముఖ్యమైన ప్రాాంతీయ మరియు అాంతర్జాతీయ అాంశాలపై కూడా 

మాంత్రులు తమ అభిప్రాయాలను పాంచుకున్నారు అలాగే రాబోయే ఆసియాన్-
భారత్ సదస్సుకు సాంబాంధిాంచిన సన్నాహాల గురిాంచి చర్చిాంచారు. 
 
3. ఈఏఎాం మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది ‘ఆసియాన్ చొరవ: కలిసికట్టుగా సవాళ్లను 

పరిష్కరిాంచుకోవడాం’ అనే అాంశాం నేపథ్యాంగా ఆసియాన్ కు అధ్యక్షత వహిాంచిన 

కాంబోడియాను ప్రశాంసిాంచారు. ప్రాాంతీయ, బహుళపక్ష మరియు ప్రపాంచ 

క్రమానికి ఒక కీలకమైన మూల స్తాంభాంగా ఆసియాన్ లో భారత్ స్థానానికి 

ఉన్న ప్రాముఖ్యతను ఆయన హైలైట్ చేశారు. స్వేచ్ఛాయుత, బహిరాంగ, 



సమ్మిళిత మరియు నియమాల ఆధారిత ఇాండో-పసిఫిక్  ప్రాాంతాంలో ఆసియాన్ 

ఐక్యత మరియు కేాంద్రక స్థానానికి భారత్ యొక్క మద్దతును ఈఏఎాం 

పునరుద్ఘాటిాంచారు. ఇాండో-పసిఫిక్  విషయాంలో ఆసియాన్ అాంచనా (ఏఓఐపీ) 
అలాగే ఇాండో-పసిఫిక్ ఓషన్స్ చొరవ (ఐపీఓఐ) మధ్య బలమైన సమ్మేళనాన్ని 

పేర్కొాంటూ, ఇాండో-పసిఫిక్ లో భారత్ మరియు ఆసియాన్ మధ్య మరిాంత 

సహకారాం కోసాం ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఆసియాన్ కు భారత్ అాందిస్తున్న 

స్థిరమైన తోడ్పాటును ఆసియాన్ విదేశాాంగ మాంత్రులు కొనియాడారు అలాగే 

ఆసియాన్-భారత్ సాంబాంధాలను మరిాంత బలోపేతాం చేసుకోవడాం కోసాం 

కలిసికట్టుగా కృషి చేసేాందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. 
 
4. ఈ పర్యటన సాందర్భాంగా ఈఏఎాం కాంబోడియా ప్రధాని గౌరవనీయ శ్రీ హున్ 

సేన్ ను కలుసుకున్నారు అలాగే పరస్పర ఆసక్తిదాయకమైన ద్వైపాక్షిక 

మరియు ప్రపాంచ అాంశాల గురిాంచి చర్చిాంచారు. ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలాంక, 
అమెరికా మరియు వియత్నాాంలకు చెాందిన సహచర విదేశాాంగ మాంత్రులతో కూడా 

ఈఏఎాం ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. 
 
5. నమ్ పెన్ లో పర్యటిాంచడానికి ముాందు ఈఏఎాం సీమ్ రీప్ లో 2022 ఆగస్ట్ 

03న ఆగారు, అక్కడ ఆయన టా ప్రోమ్ దేవాలయాం ఇాంకా అాంకోర్ వాట్ 

దేవాలయాలకు సాంబాంధిాంచిన వారసత్వ ప్రదేశాలను సాందర్శిాంచారు. 
ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇాండియా నేతృత్వాంలో ఈ సాాంస్కృతిక వారసత్వ 

ప్రదేశాల్లో జరుగుతున్న పునరుద్ధరణ మరియు పరిరక్షణ పనులను ఆయన 

పరిశీలిాంచారు. సీమ్ రీప్ లో ఉన్న మెకాాంగ్ గాంగా సహకారాం (ఎాంజీసీ) ఏషియన్ 

సాాంప్రదాయ టెక్స్ టైల్ మ్యూజియాంను కూడా ఆయన సాందర్శిాంచారు, 
దీన్ని కాంబోడియా మరియు ఇతర ఎాంజీసీ భాగస్వామ్య దేశాలతో కలిసి భారత్ 

ఏర్పాటు చేసిాంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు భారత్ తన తోడ్పాటును 

కొనసాగిస్తుాందని ఆయన హామీనిచ్చారు. 
 
6. నమ్ పెన్ లో జరిగిన ఆసియాన్ సాంబాంధిత మాంత్రుల సమావేశాల్లో, 2022 
ఆగస్ట్ 05న 12వ ఆగ్నేయాసియా సమిట్ విదేశాాంగ మాంత్రుల సమావేశాం 
(ఈఏఎస్ ఎఫ్ఎాంఎాం) అలాగే 29వ ఆసియాన్ ప్రాాంతీయ ఫోరమ్ మాంత్రుల 

సమావేశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో భారతీయ ప్రతినిధి బృాందానికి 

సెక్రటరీ (ఈస్ట్) సారథ్యాం వహిాంచారు. వర్ధమాన సవాళ్లను మరిాంత 

చురుగ్గా ఎదుర్కొనేలా ఈఏఎస్ ప్లాట్ ఫామ్ ను తీర్చిదిద్దడాం కోసాం 

నాయకుల సారథ్యాంలో దీన్ని బలోపేతాం చేయడానికి గల మార్గాలు ఇాంకా 



అవకాశాల గురిాంచి 12వ ఈఏఎస్ ఎఫ్ఎాంఎాంలో చర్చిాంచారు. ప్రస్తుత ప్రాాంతీయ 

మరియు అాంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఇాంకా భౌగోళిక-రాజకీయ సవాళ్లపై ఈ 

సమావేశాం తమ అభిప్రాయాలను పాంచుకోవడాంతో పాటు కొత్త ఈఏఎస్ 

కార్యాచరణ ప్రణాళిక కోసాం సన్నాహాలను కూడా సమీక్షిాంచిాంది. 2022 
నవాంబర్ లో జరగనున్న రాబోయే 17వ ఈఏఎస్ సదస్సుకు సాంబాంధిాంచిన సన్నాహాల 

గురిాంచి కూడా చర్చిాంచారు. 
 
7. 29వ ఆసియాన్ ప్రాాంతీయ ఫోరమ్ (ఏఆర్ఎఫ్), అాంతర్జాతీయ మరియు 

ప్రాాంతీయ అాంశాలపై అదేవిధాంగా ఏఆర్ఎఫ్ యొక్క భవిష్యత్తు గమనాంపై 

తమ అభిప్రాయాలను పాంచుకుాంది. ఇది రెాండు తీర్మానాలను ఆమోదిాంచిాంది. అవి 

ఏాంటాంటే, నిరోధక చర్యల ద్వారా ఈ ప్రాాంతాంలో శాాంతి, స్థిరత్వాం మరియు 

సుసాంపన్నతలను ప్రోత్సహిాంచడాంపై ఏఆర్ఎఫ్ తీర్మానాం అలాగే 

ఆగ్నేయాసియా అణ్వాయుధ రహిత జోన్  (ఎస్ఈఏఎన్ డబ్ల్యూఎఫ్ జడ్) 
యొక్క పరిరక్షణకు మద్దతు ఇవ్వడాంపై ఏఆర్ఎఫ్ తీర్మానాం ఇాందులో 

ఉన్నాయి. ఏఆర్ ఎఫ్ తో భారత్ యొక్క సాంబాంధాల్లో భాగాంగా, 2022 మే 12న 

సముధ్ర భద్రతపై 13వ ఏఆర్ఎఫ్ ఇాంటర్-సెషనల్ సమావేశానికి భారత్ 

సహాధ్యక్షత వహిాంచిాంది, అలాగే 2022 – 2023 సాంవత్సర కాలాంలో 

అాంతర్జాతీయ షిప్ మరియు పోర్ట్ సదుపాయ భద్రతా కోడ్ (ఐఎస్ పీఎస్ 

కోడ్)పై వర్క్ షాప్ సిరీస్ కు సహాధ్యక్షత వహిాంచనుాంది. 
 
8. మొత్తాంమీద చూస్తే, కాంబోడియాలో ఈఏఎాం పర్యటన ఫలవాంతమైాంది 

అలాగే ఇాండో-పసిఫిక్ లో భారత్ యొక్క ద్వైపాక్షిక మరియు బహుళపక్ష 

సాంబాంధాలను బలోపేతాం చేసిాంది. 
 
నమ్ పెన్ 
ఆగస్ట్ 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. 


