நியூயார்க்கில்

வெளிெிெகார

பிரிக்ஸ்

அமைச்சர்கள் கூட்டம் (வசப்டம்பர் 29, 2015)
வசப்டம்பர் 30, 2015
இரண்டாம்

உலகப்

ப ார்

முடிவடடந்தது

மற்றும்

ஐக்கிய

நாடுகள்

உருவாக்கப் ட்டு 70 வது ஆண்டு நிடைடவ குைிக்கும் வடகயில் ஐக்கிய
நாடுகள் ப ாது சட யின் இந்த ஆண்டு அமர்வு விளிம்புகளில் பவளியுைவு
ிரிக்ஸ் அடமச்சர்கள் நியூயார்க்கில் , பசப்டம் ர் 29, 2015 அன்று தங்கள்
வழக்கமான கூட்டத்திடன நடத்தினர்.
ாசிசத்திற்கும்,

இராணுவவாதத்திற்கும்

சுதந்திரத்திற்கும்

ப ாராடிய

எதிராக

அடனவருக்கும்

மற்றும்

நாடுகளின்

அடமச்சர்கள்

அஞ்சலி

பசலுத்தினர்.
ஐக்கிய நாடு உச்சி மாநாட்டு அைிவிப் ில் குைிப் ிடப் ட்டுள்ளவாறு மற்றும்
ஐ.நா. சாசனத்தின் பநாக்கங்கள் மற்றும் பகாள்டககளிடன அடிப் டடயாகக்
பகாண்டு

ஒரு

நியாயமான

ாதுகாப் திலும்
வலியுறுத்தினர்.
நிடனவு

மற்றும்

பநர்டமயான

அடமச்சர்கள்
அவர்கள்

2005

கூர்ந்தார்.

ிரநிதித்துவப் டுத்துவது

ங்களிக்க

உலக

உச்சி

ாதுகாப்புச்
மற்றும்

திைம்

சர்வபதச
தமது

மாநாட்டில்

பநாக்கத்டத
முடிவு

சட யிடன
மிகுந்ததாக்கும்

ஒழுங்டக
ஆவண

கூடுதலாகப்
ஒரு

பநாக்குடன்

அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சட யில் ஒரு விரிவான சீர்திருத்தம் பதடவ
என் டத மீ ண்டும் உறுதிப் டுத்தினர்.
அடமச்சர்கள்
குைித்து
நாடுகளின்

உலக

ப ாருளாதாரம்

விவாதித்தனர்.

அவர்கள்

குைிப் ிடத்தக்க

ப ாருளாதார
பவளிப் டுத்தனர்.

வாய்ப்புக்கள்
அவர்கள்

மற்றும்
உலக

ங்களிப்ட
குைித்து
உலக

நிதி

தற்ப ாடதய

நிடல

ப ாருளாதாரத்திற்கு

ிரிக்

அங்கீ கரிக்கவும்,
முழு

அவர்களுடடய

நம் ிக்டகயிடனயும்

வளர்ச்சியிடன

துரிதப் டுத்தும்

வடகயில்

தீர்க்கமான

மற்றும்

யனுள்ள

நடவடிக்டககள்

எடுப் தின்

முக்கியத்துவத்டத பவளிப் டுத்தினர். வளரும் நாடுகளின் நலன்கள் மற்றும்
பதடவகளுக்கு இடசவானதான வடகயில் உலகப் ப ாருளாதார நிர்மாணச்
பசயல் ாடுகளில்
நாணய

சீர்திருத்தம்

நிதியத்தில்

ஏற் டுத்தும்

சீர்திருத்தம்

நடவடிக்டகயாக

விடுவிப் தின்

சர்வபதச

அவசரத்டத

அவர்கள்

வலியுறுத்தினர்.
குைிப் ாக

பகாள்டக

மூபலா ாயம்
அ ிவிருத்தி

ஒருங்கிடணப்பு,

சரியான
வங்கி

பநரத்தில்

மற்றும்

பசயல் ாடு ஆகியடவ

அதன்

ிரிக்ஸ்

ப ாருளாதார

பசயல் டுத்துதல்
ஆப் ிரிக்க

மற்றும்

மண்டல

டம.யம்

கூட்டு
புதிய
முழு

மூலம்,பநருக்கமான ப ாருளாதார, நிதி மற்றும்

வர்த்தக ஒத்துடழப் ின் முக்கியத்துவத்டத அடமச்சர்கள் வலியுறுத்தினர்.
அடமச்சர்கள்

இந்த

ஆண்டு

ின்னரில்

வர

உள்ள

COP21இன்

ஒரு

பவற்ைிகரமான விடளவுக்கு தங்களது முழு ஆதரடவயும் பதரிவித்தனர்.
ஒரு

பவளிப் டடயான,

எட்டக்கூடிய

உள்ளடக்கிய

யூஎன்எஃப்சீசீசீ

ப ாருந்தியிருக்கும்

ிந்டதய

விதிகள்
2020

ப ச்சுவார்த்டத
மற்றும்

காலத்திற்கு

வடகளில்

பகாள்டககபலாடு

சட்ட

சக்தியாக

ஒரு

விரிவான சீரான மற்றும் நியாயமான உடன் டிக்டகக்கு அவர்கள் அடழப்பு
விடுத்தனர்.
ஸ்திரத்தன்டம

மற்றும்

குடைமதிப் ிற்கு

உட் டுத்தும்

மற்றும் இடம்ப யர்வு அடலகளுக்கு காரணமாகவும் மற்றும்

யங்கரவாத

நடவடிக்டககளுக்கு

ாதுகாப் ிடன
வளமான

அடிப் டடயிடனயும்

வழங்கும்

ல

குதிகளில் பதாடர்ந்து நடக்கும் பமாதல்கள் குைித்து தங்கள் கவடலடய
அடமச்சர்கள் பவளிப் டுத்தினர்.
ஈராக்

குடியரசு

கட்டுப் டுத்தூம்

மற்றும்
தீவிரவாத

சிரியா

ிரபதசத்தில்

அடமப்புகளின்

ப ரும்

யங்கரவாத

குதிகளிடன
நடவடிக்டககள்

மத்திய கிழக்கில் உள்ள அடனத்து நாடுகளுக்கு மட்டும் அல்லாது முழு
சர்வபதச சமூகத்திற்கும் பநரடி அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.
அடமச்சர்கள்

யங்கரவாதம்

மற்றும்

அதன்

குைித்து வலுவான கண்டனம் பதரிவித்தபதாடு
திைம் ட

ப ாராட்ட

ஒரு

விரிவான

பவளிப் டுத்தல்களிடன
யங்கரவாதத்திற்கு எதிராக

அணுகுமுடை

உறுதிப் டுத்துவது

பதடவ என்ை தங்கள் நம் ிக்டகடய வலியுறுத்தினர்.
அடமச்சர்கள்

ஐ.நா-

அடிப் டடயில்

பமற் ார்டவயில்

யங்கரவாதத்டத

உறுதியான

எதிர்ப் தற்கான

சர்வபதச

முயற்சிகள்

சட்ட

குைித்தும்

வலியுறுத்தினர்.
ஜூன் 30, 2012 பஜன ீவா அைிக்டகயின் அடிப் டடயில் சிரியாவில் பமாதல்
பதாடர் ாக அரசியல் தீர்வு பசயல்முடைக்கு ஆதரவு பதாடரும் பதடவடய
அடமச்சர்கள் வலியுறுத்தினர்.
ஆப்ரிக்கா

தடலடமயில்

ஆப்ரிக்காவின்

பமாதல்கள்

முயற்சியிடன அடமச்சர்கள் வரபவற்ைனர்.
ாதுகாப்புக்

கட்டடமப்பு

ஆப் ிரிக்க

கட்டடமப் ிற்குள்

ஆப் ிரிக்க மூலம் நிடலய

தீர்வுகாணும்

அடமதி

மற்றும்

நடடமுடைப் டுத்தப் டும்

டட மற்றும் பநருக்கடிகளுக்கு உடனடியான

தில் தரும் ஆப் ிரிக்க பகாள்ளளவு,ஆ ிரிக்க கண்டத்தில் அடமதி மற்றும்
ஸ்திரத்தன்டமயிடன

ராமரிக்க

ஒரு

குைிப் ிடத்தக்க

சாத்தியப் ாட்டட

பகாண்டுள்ளன என அவர்கள் நம்புகின்ைனர்.
அடமச்சர்கள்

உக்பரன்

வலியுறுத்தினர்.

நிடலடம

ற்ைி

தங்கள்

ஆழ்ந்த

கவடலடய

அவர்கள் பமாதலுக்கு இராணுவத் தீர்வு ஏதும் இல்டல

என்றும், சமரசத்திற்கான ஒபர வழி உள்ளடக்கிய அரசியல் ப ச்சுவார்த்டத
மூலபம

என் டதயும்

வலியுறுத்தினர்.

ிப்ரவரி

2015

ஆம்

ஆண்டில்

ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட மின்ஸ்க் ஒப் ந்தத்தின் கீ ழ் அடனத்து விதிகளுக்கும்
இணங்க

அடனத்துக்

கட்சிகளுக்கும்

அடமச்சர்கள்

அடழப்பு

விடுத்தனர்.

தற்ப ாடதய யுத்த நிறுத்தத்திடன கண்காணிக்க மற்றும் அது நீடித்திருக்க
பவண்டியும் கட்சிகடள வலியுறுத்தினர்.
ஐ.நா. ப ாது சட யின் 70 வது கூட்டத்பதாடரில் அவர்களின் முயற்சிகளில்
ரஸ் ர

ஆதரவு

குைித்த

சாத்தியக்கூறுகள்

பதாடர் ாக

கட்சிகள்

விவாதித்தனர்.
அடமச்சர்கள்
குைித்து

யூஃ ா

ல்

ரஷ்யாவிடன

பசயல் டுத்த ாட்டு

உள்ள

ஏழாம்

ாராட்டினர்,

ஏற் ட்டுள்ள

ிரிக்ஸ்
மற்றும்

உச்சி

மாநாடு

ஏற் ாடு

யூஃ ா

அதிரடி

திட்டம்

முன்பனற்ைம்

குைித்து

திருப்திடய

பதரிவித்துள்ளனர்.
எட்டாம்

ிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு ஏற் ாடுகள் குைித்து இந்திய பவளிவிவகார

அடமச்சர் கூட்டாளிகளுக்கு பதரிவித்தார்.

நியூயார்க்,
வசப்டம்பர் 29, 2015

