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13వ ఏఎస్ ఈఎం సదస్సు యొక్క రిట్రీట్ సెషన్ లో 

ప్రసంగించిన ఉప రాష్ట్రపతి 
నవంబర్ 26, 2021 
 

ప్రస్తుత ప్రపంచ వ్యవస్థలో అసమానతలను మహమ్మారి బట్టబయలు చేసింది; ఈ 

వ్యత్యాసాలను పూడ్చడానికి బహుళపక్ష అలాగే భాగస్వామ్య విధానం అవసరం – 

ఉప రాష్ట్రపతి 
 
మహాసముద్రాలు అనేవి సుసంపన్నతకు మార్గాలు; వాటిని అందరికీ స్వేచ్ఛగా అలాగే 

ఎవరి ఆధీనంలో లేకుండా అందుబాటులో ఉంచడం అనేది చాలా ముఖ్యం – ఉప 

రాష్ట్రపతి 
 
వాతావారణ సమన్యాయం ద్వారానే వాతావరణ మార్పు (క్లైమేట్ ఛేంజ్)పై 

పోరాటానికి బాటలు వేయగలుగుతాము – ఉప రాష్ట్రపతి 
 
13వ ఆసియా-యూరప్ కూటమి (ఏఎస్ఈఎం) సదస్సు యొక్క రిట్రీట్ సెషన్ లో 

ప్రసంగించిన ఉప రాష్ట్రపతి 
 
ఏఎస్ఈఎం సదస్సు యొక్క రిట్రీట్ సెషన్ లో ఈ రోజు ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. 
వెంకయ్య నాయుడు ప్రసంగించారు. ఈ రెండు రోజుల సదస్సు వర్చువల్ పద్ధతిలో 

నవంబర్ 25న ప్రారంభమైంది. దీనికి ‘‘ఉమ్మడి వృద్ధి కోసం బహుళపక్షవాదాన్ని 

బలోపేతం చేయడం‘‘ అనే థీమ్ ను ఎంచుకున్నారు. నిన్న జరిగిన సదస్సు ప్లీనరీ 

సెషన్ లో ఉప రాష్ట్రపతి తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. 
 
రిట్రీట్ సెషన్ లో, కోవిడ్-19 మహమ్మారి అనేది ప్రస్తుత ప్రపంచ 

వ్యవస్థలో, ప్రధానంగా ఆరోగ్య వ్యవస్థ మరియు సరఫరా వ్యవస్థల్లో 

అనేక అసమానతలను తీసుకొచ్చిందని శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ 

వ్యత్యాసాలను పూడ్చడానికి బహుళపక్ష మరియు భాగస్వామ్యంతో కూడిన విధానం 

కోసం ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కోవిడ్-19పై పోరాటంలో భారత్ యొక్క తోడ్పాటు 

గురించి మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ జనాభాలో ఆరో వంతు మందికి ఈ వ్యాధి సోకకుండా 



నియంత్రించడం ద్వారా, భారత్ ప్రపంచాన్ని సురక్షితంగా చేయడానికి తన వంతు 

చేయూతను అందించిందని చెప్పారు. 100 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలకు టీకాలు వేసిన 

కీలక మైలురాయి గురించి ప్రస్తావిస్తూ, అవసరమైన దేశాలకు వ్యాక్సిన్ ల 

ప్రపంచ ఎగుమతులను ఫున:ప్రారంభించే ప్రక్రియలో భారత్ కూడా ఉందని శ్రీ 

వెంకయ్య నాయుడు తెలిపారు. 
 
మరింతగా ప్రపంచీకరించబడిన ఈ ప్రపంచంలో సముద్ర (మారిటైమ్) భద్రత యొక్క 

ప్రాధాన్యతను నొక్కిచెబుతూ, మహాసముద్రాలు అనేవి సుసంపన్నతకు మార్గాలు 

అని, అలాగే అందరికీ వాటిని స్వేచ్ఛగా ఇంకా సాంప్రదాయ మరియు సాంప్రదాయేతర 

ముప్పులు లేకుండా, ఎవరి ఆధీనంలో లేకుండా అందుబాటులో ఉంచడం చాలా ముఖ్యమని 

ఉప రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, భారత్ యొక్క ధోరణికి అద్దం 

పట్టే ఐదు సూత్రాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. స్వేచ్ఛాయుత, బహిరంగ మరియు 

సురక్షితమైన సముద్ర వాణిజ్యం, అంతర్జాతీయ చట్టాల ఆధారంగా సముద్ర 

వివాదాలను శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవడం, ప్రకృతి విపత్తులు మరియు సముద్ర 

ముప్పులను పరిష్కరించుకోవడం, సముద్ర పర్యావరణం మరియు సముద్ర వనరులను 

కాపాడుకోవడం, దేశాల స్థిరత్వం మరియు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యవహరించే 

సామర్థ్యం ఆధారంగా బాధ్యతాయుతమైన సముద్ర కనెక్టివిటీని 

ప్రోత్సహించడం అనేవి వీటిలో ఉన్నాయి. 
 
వాతావారణ చర్యలు (క్లైమేట్ యాక్షన్) అనేవి ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు 

సంబంధించిన మరో ప్రధాన అంశమని అభివర్ణిస్తూ, వాతావారణ సమన్యాయం 

ద్వారానే వాతావరణ మార్పు (క్లైమేట్ ఛేంజ్)పై పోరాటానికి మార్గం సుగమం 

అవుతుందని, ఇందుకోసం దేశాలన్నీ మరింత విస్తృతమైన, దీర్ఘాకాలిక విధానాన్ని 

అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉందని ఉప రాష్ట్రపతి పునరుద్ఘాటించారు. 
 
మహమ్మారి తదనంతర కాలంలో, మన కోసం ఒక విభిన్నమైన ప్రపంచం 

ఎదురుచూస్తోందని శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు చెప్పారు. ‘‘నమ్మకం మరియు 

పారదర్శకత, తిరిగి కోలుకునే సామర్థ్యం మరియు విశ్వసనీయత, అదేవిధంగా ఎంపికలు 

మరియు పునరావృతం అనే వాటిపై ఇది మరింత అధిక అంచనాలను ఉంచుతుంది’’ అని ఆయన 

చెప్పారు. ఏఎస్ఈఎం కూటమి అనేది ఆసియా మరియు యూరప్ దేశాలన్నింటినీ 

ఒక్కతాటిపైకి తీసుకొచ్చిందని, ఈ విషయంలో కీలక పాత్ర పోషించిందని అన్నారు. ఈ 

సందర్భంగా, ఈ ప్రాంతంలో అందరికీ భద్రత మరియు ప్రగతికి భరోసా కల్పించడానికి 

సంఘీభావ స్ఫూర్తిని ప్రదర్శిస్తూ ప్రపంచ దేశాలతో తన అనుభవాన్ని ఇంకా 



వనరులను పంచుకోవడంలో భారత్ యొక్క నిబద్ధతను కూడా ఉప రాష్ట్రపతి 

పునరుద్ఘాటించారు. 
 
న్యూఢిల్లీ 
నవంబర్ 26, 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. 
 


