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బ్రిక్స్ విదేశీ వ్యవహారాలు/అంతర్జాతీయ సంబంధాల 
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జూన్ 01, 2021 

 

బ్రిక్స్ (బ్రెజిల్, రష్యా, భారత్, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా) దేశాల విదేశీ 
వ్యవహారాలు/అంతర్జాతీయ సంబంధాల మంత్రుల సమావేశం 1 జూన్ 2021న వీడియో 
కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా జరిగింది. దీనికి భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి డా. ఎస్. 
జైశంకర్ అధ్యక్షత వహించారు. ఫెడరేటివ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బ్రెజిల్ విదేశీ 
వ్యవహారాల మంత్రి అంబాసిడర్ కార్లోస్ అల్బెర్టో ఫ్రాంకో ఫ్రాంకా, 
రష్యన్ ఫెడరేషన్ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి అంబాసిడర్ సెర్గీ లావ్రోవ్, 
పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీ వాంగ్ యీ, మరియు 
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ సౌతాఫ్రికా అంతర్జాతీయ సంబంధాలు మరియు సహకార శాఖ మంత్రి Ms. 
గ్రేస్ నలేది మందిసా పాండోర్ తమ ప్రతినిధి బ ందాలకు నేత త్వం వహించారు. 
 
రాజకీయ మరియు భద్రత, ఆర్థిక మరియు ఫైనాన్స్, అలాగే ప్రజా మరియు సాంస్క తిక 
కార్యకలాపాలు అనే మూడు మూల స్తంభాలు ఆధారంగా బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య అంతర్గత 

సహకారాన్ని మరింత పెంప ందించుకోవడంపై మంత్రులు తమ అభిప్రాయాలను 

ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. 
 
కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా తలెత్తిన సామాజిక మరియు ఆర్థిక ప్రభావాలపై 
కూడా మంత్రులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. బహుళపక్ష వ్యవస్థలను 

సంస్కరించాల్సిన ఆవశ్యకతపై కూడా మంత్రులు చర్చించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 
మరియు ప్రాంతీయంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశాలు, సుస్థిర అభివ ద్ధి, ఉగ్రవాద 
నిరోధంతో పాటు బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య అంతర్గత సహకారాన్ని పెంప ందించేందుకు 

గల మార్గాలపై సైతం మంత్రులు తమ అభిప్రాయాలను ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా, ఐక్యరాజ్యసమితి మరియు దాని ప్రధాన విభాగాలైన భద్రతా మండలి, 
జనరల్ అసెంబ్లీ, సెక్రిటేరియట్ అలాగే ఆర్థిక మరియు సామాజిక మండలి (ఎకోసాక్); 
అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్), ప్రపంచ బ్యాంకులకు చెందిన అంతర్జాతీయ 



ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్; ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (డబ్ల్యూటీఓ), 
ఆంక్టాడ్ (యూఎన్ సీటీఏడీ)లకు చెందిన బహుళపక్ష వాణిజ్య వ్యవస్థ; ప్రపంచ 
ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ)కు చెందిన ప్రపంచ ఆరోగ్య పాలన వ్యవస్థలతో 
సహా మ త్తం బహుళపక్ష వ్యవస్థల స్వరూపాన్ని సమూలంగా బలోపేతం చేయడం 

మరియు సంస్కరించాల్సిన ఆవశ్యకతను న క్కిచెబుతూ వారు ‘బహుళపక్ష వ్యవస్థను 
బలోపేతం చేయడం మరియు సంస్కరించడంపై బ్రిక్స్ సంయుక్త మంత్రివర్గ 

ప్రకటన’ను ఆమోదించి, విడుదల చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్ణయాత్మక 

ప్రక్రియలు మరియు స్వరూపాల్లో అభివ ద్ధి చెందుతున్న మరియు పేద దేశాలకు మరింత 

అధికంగా ఇంకా అర్థవంతమైన ప్రాతినిథ్యాన్ని కల్పించేందుకు అలాగే సమకాలీన 
వాస్తవికతలకు అనుగుణంగా ఆయా దేశాలను మెరుగుపరిచేలా చేయడానికి ప్రపంచ పాలనలో 

వాటికి మరింత సమ్మిళితంగా, ప్రాతినిథ్యం దక్కేలా చేయల్సి ఉందని మంత్రులు 
పిలుపునిచ్చారు. ఈ సంయుక్త ప్రకటనను https://bit.ly/3g3G2RQ లింక్ లో చూడవచ్చు. 
 
ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలతో కూడిన పత్రికా ప్రకటనను కూడా 

మంత్రులు అమోదించారు. బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య అంతర్గత సహకారం య క్క ప్రగతిని 
మంత్రులు సమీక్షించారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారి పరిస్థితులపై చర్చించిన 

సందర్భంగా, బ్రిక్స్ వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్ మెంట్ సెంటర్ ను 
సాధ్యమైనంత త్వరగా నెలక ల్పాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రులు పిలుపునిచ్చారు. ఈ 
విషయంలో సుస్థిర అభివ ద్ధి కోసం 2030 అజెండాకు తాము కట్టుబడి ఉన్నట్లు 
మంత్రులు పునరుద్ఘాటించారు. అభివ ద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు అభివ ద్ధి కోసం 
ఆర్థిక సహకారం, సామర్థ్య నిర్మాణం మరియు సాంకేతికత బదిలీ య క్క 

ప్రాధాన్యతను వారు న క్కిచెప్పారు. సీబీడీఆర్-ఆర్ సీతో సహా యూఎన్ఎఫ్ సీసీసీ 
నియమావళి కింద ఆమోదించిన పారిస్ ఒప్పందానికి తమ మద్దతు ఉంటుందని మంత్రులు 

పేర్క న్నారు. బ్రిక్స్ ఆర్థిక భాగస్వామ్యం-2025ను అన్ని విధాలుగా 

సమర్థవంతంగా అమలు జరిగేందుకు సమగ్రమైన అమలు వ్యూహాన్ని అవలంబించడం కోసం 

కూడా వారు పిలుపునిచ్చారు. 
 
అన్ని రూపాల్లో ఉన్న ఉగ్రవాదం అలాగే దానికి సంబంధించిన అభిప్రాయ 

వ్యక్తీకరణలను ఎవరు, ఎప్పుడు, ఎక్కడ చేసినా కూడా తాము తీవ్రంగా ఖండిస్తూనే 
ఉంటామని మంత్రులు పేర్క న్నారు. ఫలితాల ఆధారిత కార్యాచరణ ప్రణాళికతో సహా 
బ్రిక్స్ ఉగ్రవాద నిరోధ వ్యూహాన్ని పూర్తిగా అమలు చేయడానికి తాము కట్టుబడి 

ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా వారు స్పష్టం చేశారు. 
 
బీ2బీ మరియు పీ2పీ అనే రెండు విధానాల్లో నెలక న్న పరిణామాలు మరియు సమావేశాలను 
మంత్రులు స్వాగతించారు, అలాగే ఈ రంగాల్లో మరింత సహకారానికి 

https://bit.ly/3g3G2RQ


ఎదురుచూస్తున్నట్లు చెప్పారు. పత్రికా ప్రకటనను https://bit.ly/3i9Zf75 లింక్ లో 
చూడవచ్చు. 
 
బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య సహకారం జోరును క నసాగించడంలో భారత్ చేస్తున్న 

ప్రయత్నాలను బ్రిక్స్ భాగస్వామ్య పక్షాలు క నియాడాయి. 
 
న్యూఢిల్లీ 
జూన్ 01, 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. 
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