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#���$ ంబ� 26, 2014 
 
69 వ ఐక� �ాజ� స12 3ా45రణ సభ సమ��శప: ఆవరణల< BRICS ��ే� 
మంత	
 ల= 25 #���$ ంబ�, 2014 న సమ��శమయ�ర>.  
 
పరస@రమ� లభ�5యకABCన DEగ3ాGమ�మ�, కల=ప:క= HI JK మ��య� సూటM 
4ోరణO ల<, మంత	
 లందరQ సమగ సRSారమ� మ��య� దగT�� ఆ��Uక DEగ3ాGమ�మ� V
అX� BRICS క1ట^_ం` ను ప:నర>b5c టMంd5ర>.   
 
మంత	
 ల= VI fఖర సAh_ళనమ� jరGklంmనందుక= బ
no ను అpనం�qంd5ర> 
మ��య� rI �ాs లtజu Sా�ా�చరణ ప
ణ5wక �జయవంతమ�xా  అమల= జరగ�టను 
గమjంd5ర>.  నూ� yెవల��_ం` బEం{ మ��య� కంటMX|} ం` ��జ�G అ�~ంజ�_ం` 
ఏ�ా@ట� dేయలj fఖర సAh_ళనమ�ల< �సుక=న� jర�యమ�ల= BRICS 
సహSా�ాj� S�తs  ఎత	s లక= �సుక=�|ళ�టEjక� �ార> X�S�� dHెా@ర>.  rI �ాs లtజu 
�ేక��~ష� ల< d�ెి@న �ధమ�xా తGరxా ఓ సమ��శమ� ఏ�ా@ట� d#ేి BRICS 
అంతరTత ఆ��Uక, �ా�Hార మ��య� ��ట�$ బడ�ల సహSా�ాj� మ�ందుక= 
�సుక=�|ళ�వల#ని అవస�ాj� �ార> ప:నర>b5c టMంd5ర>. 
 
ప
సుs త UN ఎజ�ంy5 ల< వ:న� �షయలj చ���సూs , మంత	
 ల= ఈ S�Vం�q 
�షయలను dెHా@ర>: 
 



2015 వ సంవత�రమ� ఐక� �ాజ� స12 j కనుx�న� మ��య� ��ండవ ప
పంచ 
య�దUమ� మ�x�#ిన 70 వ �ా���S�త�వమ�xా �ార> గ�ర>s  �ెచు�S�X5�ర>.  మనవ 
చ��త
ల< మ�ఖ�ABCన ఈ ��ండ� ఘటE$ ల క= j�ాళ ల= అ��@ంdేందుక= 3ా_రక 
Sార�కVమమ�ల= dే#¡ందుక= �ార> UN క= తమ మద¢త	 �ె£Hార> మ��య� మనవ 
జu2 ప
గ2S� మ��య� అpవృ�qU  S�రS�¥ ప
పంచ ¦ాం2 మ��య� భద
తను X|లS�£@ 
వ:ంd5లన� మ��య� UN d5ర$� dెప:త	న� ఓ స��¥న మ��య� పదU�ైన 
అంత�ా} �య వ�వస§  ను SాHాడ�S��ాలన� BRICS సభ��ల jబదUతను �ార> 
ప:నర>b5c టMంd5ర>.  ఇంSా �ార> అంత�ా} �య సమస�లను ABర>గ�xా 
ఎదు���X�ందుక= UN ను, మ�ఖ�మ�xా భద
త మండ£j, సమరUవంతమ�xా మ��య� 
ప
2DEవంతమ�xా, మ��య� మ��ంత ప
2jధGతమ��© అవy5jS� సమగ V
సంస�రణల అవస�ాj� X�S�� dHెా@ర>. 
 
�ార> ఇ3
ా Jªo మ��య� Hాల«#ి$న ప¬లక= Sాల=@ల �రమణ Sాలj� జuగతsxా V
వ:ంచటEjS� అ�� ప
య�5�ల= dయేలj మ��య� బలప
®గ ఘటనల= 
ప:న�ావృతs ం Sాక=ంy5 xాజ #ి$ °̄ ల< jలకడ గ£x�న సం4q జరxాలj 
�ిల=ప:jd5�ర>.  ఈ సమస�ల< శత	
 తGమ�లను అపటEjS� ఈn°$ HI ±ింmన 
Hాత
ను �ార> అ1తమ�xా ABచు�S�X5�ర>. 
 
అంత�ా} �య చట$మ�క= మ��య� ఇ3
ా Jªo మ��య� 1గ�5 అంద�� H² ర>గ� 
�ే¦ాల�© భద
త మ��య� ¦ాం2�© క³y´న µవనమ��© 1967 ల< వ:న� స��హదు¢ ల�© 
ఒక సGతంత
, ఆచరణ·య మ��య� అ�m�న� Hాల«#ి$X� �ాజ�మ� �ా�ాలన� 
అం2మ ల¸�మ� క£x�న సంబం4qత UN ��సల=ష�� క= అనుగ�ణమ�xా ఇ3
ా Jªo 
మ��య� Hాల«#ి$న ప¬ల మధ� �|ంటX� చర�ల= ¹దలవటEjS� BRICS సభ� 
�ాజu�ల= తమ మద¢త	 �ె£HాJ.  �ార> అంత�ా} �య సంస§లక=, మ�ఖ�మ�xా ఐక� 



�ాజ� స12 భద
త మండ£S�, ఈ ల¸�మ� X|ర��రటEjS� కృ± ి �qGగ�ణ·కృతం 
dేయలj �ిల=ప: jd5�ర>.   
 
xాజu ల< ప
సుs తం వ:న� కº�న మనవ�5 ప��#ిs2 �� ౖ�ార> ఆం�ోళన వ�కsప��d5ర>.  
xాజu #ి$ °̄ ప:న����ా_ణమ� �� ౖS�¥�» ల< ఈ అS�$ బ� ల< అంత�ా} �య �ోన� Sాన¼ర�� 
jరGklంd5లన� ఈn°$ మ��య� X5��G ల ఆల<చనను BRICS సభ� �ాజu�ల= 
సమ��Uంd5J.  ఇలంటM అడ�గ�ల అమల= తర>�ాత �ాటMS� సంబం4qంmన చర�ల= 
అంట½ xాజu ల< వ:న� �qగ¾ంధమ� ఎ2s��#¡ చర�ల= మ��య� అర¿ ��ీ 
ఇ�±JిKటMÁ మ��య� PLO Åక� �ాజSÆయ Hా� టE¼ం ఆ45రమ�xా Hాల«#ి$X� 
భÇDExాలల< ప��Hాలన ఐక�త ప:నర>దU��ంచటEjS� Hాల«#ి$X� ల< స®ధ� 
��ంH² ం�qంd ేచర�ల= �|ంటX� జరxాలj మంత	
 ల= X�S�� dెHా@ర>.   
 
ఆÈcj3ాs ల<j ఇద¢ర> ఆÈc� X5యక=ల మధ� ఏర@y´న అంxÉSా�ాj� మంత	
 ల= 
3ాGగ2సూs , ఓ బలABCన, అpవృ�qUకరABCన మ��య� ¦ాం2యÇత �ేశమ�ను 
ఏ�ా@ట� dయేటEjS� S�తs  అÊాc j3ాs � ప
భ�తGమ� dే#¡ ప
య�5�లక= తమ 
మద¢త	ను �ె£Hార>. 
 
ఆËి
Sా ల< x�డవల= జర>గ�త	న� ప
�ేశమ�లను మ��య� �ాటM వల�  ఇతర 
�ాజu�లల< ప
DE�తమÌత	న� భద
త మ��య� #ి§రత ��ౖ మంత	
 ల= �వ
 ఆం�ోళన 
వ�కsం dే¦ార>.  ఆËి
క� యÇjయ� మ��య� �5j �ీ� అంÍ #�క³���టM SÎj�o 
ఇంSా UN మ��య� అంత�ా} �య సంస§ల�© క³y´, ఆËి
Sా ల< వ:న� సమస�లను 
ఆËి
Sా ప
జల= �ర>�S��ాలన� తమ అంద�� అpH
ా యj� �ార> dెHా@ర>.   
 



మధ�ంతర ఆËి
క� S�Hా#ిటÏ ఫ� ఇÑyయ́` ��3ా@�� ట� S�¥Ò#ి� (ACIRC) మ��య� ఆ 
��ౖ వdే� ఆËి
క� 3ా$ ంÍ-బÕౖ rI �� ఏ�ా@ట� క= మ�ాT ల= అX�G±ించటEjS� మ��య� 
త¸ణ ఏ�ా@ట� S�రక= BRICS �ాజu�ల ���ే మంత	
 ల= తమ ఆసS�sj �|£బ�d5�ర>.   
 
�|�$  ఆËి
క� �ేశమ�లల< ఎబÖ ల �|ౖర� ప
బలటEj� మ��య� �5j ప
DEవమ� �� ౖ
BRICS సభ� �ాజu�ల= �వ
 ఆం�ోళన వ�కsం dే¦ార>.  ఈ �ా�4q �ా��ించక=ంy5 
j�»ం4qంd5£�న అవస�ాj� మంత	
 ల= X�S�� dెHా@ర>.  UN 1ష� ఫ� ఎమ��}�� 
ఎబÖ ల ��3ా@�� ఏ�ా@ట�ను ఈ సందర×మ�xా 3ాGగ2సూs , �ార> ప
DE�త �ే¦ాల= 
ఈ �పత	s  ను సమరUవంతమ�xా ఎదు���X�ందుక=, అ�� సంబం4qత UN సంస§ల=, 
WHO �© సహ, సమగABCన మ��య� తG��త మద¢త	 �ా��S� ఇ�ాGలj V
�ిల=ప:jd5�ర>.  ఈ సందర×మ�xా �ార>, 25 #���$ ంబ� న ఎబÖ ల �ా��ిs  �� ౖ UN 
#�S�Vట�É జనరo ఏ�ా@ట� d#ేిన ఉచÛ 3ా§ J సమ��శమ�ను సమ��Uంd5ర>.  ఈ 
�ా�4q j�»45jS� జర>గ�త	న� అంత�ా} �య కృ±ిల< ప
2 BRICS �ేశమ� తన వంత	 
3ాయj� అం�qంd5ర>.  
 
ఉకVJ� ల< ¦ాం2 మ��య� #ి§రతGమ� Åక� H
ా మ�ఖ�త ను మంత	
 ల= X�S�� 
dెHా@ర>.  ట^ౖలట^రo SాంటE{$ గÇ° �© సంప
�qంప:ల తర>�ాత Ü V 4 #���$ ంబ� న 
సంతకABCన HI
 టÝSాo ను మ��య� ఆ HI
 టÝSాo అమల= ��ౖ 20 #���$ంబ� 2014 న 
సంతకABCన ABÞ�ాండß ను �ార> 3ాGగ2సుs , ఈ ఒప@ం�5ల ల<j షరత	లను 
HాటM3ాs రj ఆ¦ా DE�ాj� వ�కsం dే¦ార>. 
 
��ే� �వ
�ాద ®ధుల �� ౖ 24 #���$ ంబ� 2014 న dే#ని UN భద
త మండ£ 
��3I ల=ష� ను సమ��Uసూs , ��ే� �వ
�ాద ®ధుల వల�  మ�ప:@ను ఎదు���నటEjS� 
�ా�� jయమకమ�, స��హదు¢ లల< �ాక HI కల= ఆపడం ల< మ��య� �ా�� ఆ��Uక 



మద¢త	లను �mÛన�మ� dయేడం ల< అంత�ా} �య �ే¦ాల= క£#ికట�$ xా కృ± ి
dేయలj మంత	
 ల= �లి=ప: jd5�ర>.   
2015 ల< ఉrా ల< జరగనున� VII BRICS fఖర సAh_ళన ఏ�ా@ట�  గ���ంm రష�� ప¸ం 
తమ DEగ3ాGమ�లక= �వ��ంd5ర>.  ఈ జట�$  ల< వà�Rత_క దృ±ి$j j£� ి
వ:ంd5లన� తమ ఆసS�sj రáా� X�S�� dెప:తâ, నూతన అం¦ాల= మ��య� సహSార 
పదUత	ల��ౖ తర>�ాత రష�� dై� పర�� అంద���© పంచుS�ంటEరj dHెా@ర>. 
 
UN 3ా45రణ సభ 69 #�ష� ల< BRICS సభ��ల d�రవలను 1గ�5 సభ��ల= సమ��Uంd ే
అవSా¦ాలను �ార> చ���ంd5ర>.   
 
 
నూ� య��  
#���$ ంబ� 25, 2014 
 


