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வசப்டம்பர் 26, 2014 

 

பிரிக்ஸ் நாடுகளின் வெளிெிெகார அமைச்சர்கள், ஐக்கிய 
நாடுகள் சமபயின் வபாது சமப 69 ெது அைர்வு 
ெிளிம்புகளில் 25 வசப்டம்பர் 2014 அன்று கூடியது. 

வெளிப்பமடத்தன்மை, இமைந்தியற்றல்  ைற்றும் பரஸ்பர 
நன்மை பயக்கும் ஒத்துமைப்பு உைர்ெில், அமைச்சர்கள் 
ெிரிொன ஒத்துமைப்பு ைற்றும் ஒரு வநருக்கைான 
வபாருளாதார கூட்டாண்மை குறித்து பிரிக்ஸ் 
அமைப்பிற்கான அர்ப்பைிப்மப பற்றி ெலியுறுத்தினார். 
 

அமைச்சர்கள் ஆறாம் உச்சி ைாநாட்மட ஏற்பாடு வசய்த  
பிரரசில் நாட்மட பாராட்டியத்ரதாடு,அெர்கள் ரபார்தரலஜா 
வசயல் திட்டம் வெற்றிகரைாக வசயல்படுத்தப்பட்டு 
ெருெமதயும் குறிப்பிட்டனர். புதிய அபிெிருத்தி ெங்கி 
ைற்றும் அெசர இருப்பு ஒதுக்கீட்டு ஏற்பாடு நிறுெ இந்த 
ைாநாட்டில் எடுக்கபட்ட முடிவு பிரிக்ஸ் ஒத்துமைப்மப ஒரு 



புதிய நிமலக்கு உயர்த்தூம் என்பமத அெர்கள் 
ெலியுறுத்தினார். ரபார்தரலஜா பிரகடனத்தில் குறிபிட்டது 
ரபால் இண்ட்ரா-பிரிக்ஸ் வபாருளாதார, ெர்த்தக ைற்றும் 
முதலீட்டு ஒத்துமைப்மப முன்ரனர்ருெிக்க உடனடியாக 
ஒரு கூட்டமத கூட்டுைாறு அமைச்சர்கள் ெலியுறுத்தினார். 

தற்ரபாமதய ஐக்கிய நாடுகள் வசயற்பட்டியலின் 
பிரச்சிமனகமள ெிொதித்து ரபாது, அமைச்சர்கள் 
பின்ெருெனெற்மற  ெலியுறுத்தினர்: 

ஐக்கிய நாடுகள் சமப ஸ்தாபிக்கப்பட்டு 70 ெது ஆண்டு 
நிமறவு ைற்றும் இரண்டாம் உலகப் ரபாரின் இறுதி  2015 
என்பமதயும்  அமைச்சர்கள் நிமனவு கூர்ந்தனர். ைனித 
ெரலாற்றில் உள்ள இந்த இரண்டு ெரலாற்று 
தருைங்களுக்கு அஞ்சலி வசலுத்தும் நிமனவு நிகழ்ச்சிகமள 
துெக்கி ஏற்பாடு வசய்ெதற்கு அெர்கள் ஐ.நா.ெிற்கு ஆதரவு 
வதரிெித்தனர். ரைலும் ஐ.நா. சாசனம் அடிப்பமடயில் ஒரு 
நியாயைான, ரநர்மையான சர்ெரதச ஒழுங்குமுமறமய  
பாதுகாக்க ைற்றும் ைனித முன்ரனற்றம் ைற்றும் 
அபிெிருத்திமய ஊக்குெிபது குறித்து பிரிக்ஸ்(BRICS) 
உறுப்பினர்கள் எடுத்துள்ள உறுதிப்பாட்மட ரைலும் உறுதி 
வசய்தனர். ரபாதுைான உலகளாெிய சொல்களுக்கு  
பதிலளிக்கவும்,ரைலும் பிரதிநிதித்துெம் உள்ள பயனுள்ள 
ைற்றும் திறமையானதாகவும்,பாதுகாப்பு சமப உட்பட ஐ.நா. 



வதாடர்பாக ஒரு ெிரிொன சீர்திருத்தம் ரதமெ என்பமதயும் 
அெர்கள் ெலியுறுத்தினர். 

ரபார் நிறுத்த ஆட்சிமய பாதுகாக்க ைற்றும் காசா 
பகுதிகளில் ஒரு நிமலயான சைாதான நிமல அமடயவும்  
அத்துடன் பமட பயன்படுத்தப்பட்டு ரைலும் ெரக்கூடிய 
நிகழ்வுகமள தடுக்க தங்களால் ைிகுந்தமத வசய்ய 
இஸ்ரரலிய ைற்றும் பாலஸ்தீனிய தரப்பினமர அெர்கள்  
அமைத்தனர். ரபார் நிறுத்துெதற்கான நடெடிக்மககளில்  
எகிப்து நாட்டின் பங்மக அெர்கள் ைிகவும் பாராட்டினார்கள். 
சர்ெரதச சட்டம் ைற்றும் வபாருத்தைான ஐக்கிய நாடுகள் 
சமபயின் தீர்ைானங்கமள அடிப்பமடயாக இஸ்ரரலியர்கள் 
ைற்றும் பாலஸ்தீனியர்கள் இமடரய ரபச்சுொர்த்மதகள் 
உடனடியாக ைீண்டும் வதாடங்க பிரிக்ஸ் (BRICS) உறுப்பு 
நாடுகள் தங்கள் ஆதரமெ வதரிெித்தனர். 1967 எல்மலகள் 
அடிப்பமடயிலான ஒரு சுயாதீனைான, ைற்றும் 
அருகாமையில் பாலஸ்தீன ைாநிலம் அமையவும் ைற்றும்   
இஸ்ரரல் ைற்றும் அமனத்து அண்மட நாடுகளுடன் 
பாதுகாப்பு ைற்றும் சைாதானத்தில் பக்க துமையாக 
இருக்கவும் பிரிக்ஸ் (BRICS) உறுப்பு நாடுகள் தங்கள் 
ஆதரமெ வதரிெித்தனர். அெர்கள் இந்த இலக்மக 
அமடெது ரநாக்கி முயற்சிகமள தீெிரப்படுத்த, குறிப்பாக 
ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சமப ைற்றும் சர்ெரதச 
சமூகத்திற்கு அமைப்பு ெிடுத்தனர்.  



அெர்கள் காசாெில் வபருகிெரும் கனைான  ைனிதாபிைான 
நிலெரம் குறித்து கெமல வதரிெித்தனர். இந்த அக்ரடாபர் 
ைாதத்தில் மகரராெில் காசா ைறு கட்டு அமைப்பிற்காக  
ஒரு சர்ெரதச நன்வகாமடயாளர் ைாநாடு நடத்த எகிப்து 
ைற்றும் ரநார்ரெ எடுத்துள்ள திட்டங்களுக்கு ஆதரவு 
வதரிெித்தனர்.இத்தமகய முயற்சிகளின் வசயல்பாடுகள் 
பாலஸ்தீனிய நல்லிைக்கத்மத முன்ரனற்றுெதற்கும்  காசா 
ைீது முற்றுமகமய உயர்த்துெதற்காை உடனடி 
நடெடிக்மககளுடன்  இமைந்து இருக்கரெண்டும் என்பமத   
அமைச்சர்கள் ெலியுறுத்தினார். பாலஸ்தீன ெிடுதமல 
அமைப்பு ைற்றும் அரபு சைாதான முயற்சியின் அரசியல் 
அடிப்பமடயில் பாலஸ்தீனிய நிர்ொக ஒற்றுமைமய ைீட்கஏ 
இது வசயல்படும்.  

இரு ஆப்கானிய தமலெர்களுக்கும் இமடயிலான 
உடன்பாட்மடயும் ஒரு ெலுொன அபிெிருத்தி ைற்றும் 
சைாதான ரதசத்மத கட்டிவயழுப்பும் பைிமய  
ரைற்வகாண்டிருப்பதற்கும் ஆப்கானிஸ்தானிய புதிய 
அரசாங்கத்திற்கு அமைச்சர்கள்  ஆதரவு வதரிெித்து 
ெரரெற்றனர். எதிர்ைமறயாக சில நாடுகளின் பாதுகாப்பு 
ைற்றும் ஸ்திரத்தன்மைமய பாதிக்கும் ஆப்ரிக்கா ரபாராட்டப் 
பகுதிகள்ள குறித்து அமைச்சர்கள் தீெிர கெமல 
வதரிெித்தனர். ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் ைற்றும் அதன் அமைதி 
ைற்றும் பாதுகாப்புக் குழுெின் மூலம் ஐ.நா. ைற்றும் 
சர்ெரதச சமூகத்தின் தீெிர ஆதரவுடன் ஆப்பிரிக்கர்கள் 



தங்கள் ஆபிரிக்க ரைாதல்கமள சைாளிக்க ரெண்டும் என்ற 
தங்கள் வபாதுொன கருத்மத அெர்கள் வெளியிட்டனர். 

வநருக்கடிகளுக்கு உடனடியான பதில் (ACIRC) ைற்றும் 
ஆப்பிரிக்க காத்திருக்கும் பமட பின்னர் நிறுெப்படவும் 
உடனடியாக இமடக்கால ஆப்பிரிக்க வகாள்ளளவு 
நமடமுமறமய அமைக்கும் முயற்சிகமள ஒன்று ரசர்ந்து 
ஆய்வு வசய்ய  பிரிக்ஸ் (BRICS) நாடுகளின் வெளியுறவு 
அமைச்சர்கள் தங்கள் ஆர்ெத்மத வதரிெித்தனர். 

எரபாலா மெரஸின் திடீர் தாக்கம் BRICS உறுப்பு நாடுகள் 
ைற்றும் ரைற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருப்பமத குறித்து 
அெர்கள் வபரும் கெமல வதரிெித்தனர். அமைச்சர்கள் 
ரநாய் பரவுெமத கட்டுப்படுத்த ரெண்டியதின்  அெசியத்மத 
ெலியுறுத்தினர். பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு உதெ ைற்றும் 
இந்த வநருக்கடிமய திறம்பட சைாளிக்க உலக சுகாதார 
மையம் (WHO) ைற்றும் அமனத்து வதாடர்புமடய ஐ.நா. 
அமைப்பு நிறுெனங்கள் ஒரு அெசர ைற்றும் ெிரிொன 
ஆதரமெ தந்து உதெ அமைச்சர்கள் அமைப்பு ெிடுத்தனர். 
இது சம்பந்தைாக, ஐ.நா. ைிஷன் அெசர எரபாலா 
பிரதிவசயல் ஸ்தாபனத்தமத அெர்கள் ெரரெற்றனர். இந்த 
சூைலில், 25 வசப்டம்பர் 2014 அன்று வபாது வசயலாளர் 
அெர்களால் கூட்டப்பட்ட ஐ.நா. எரபாலா திடீர் தக்க 
ெிமடயிறுக்கும் உயர் நிமல கூட்டத்மத அெர்கள் 



ஆதரித்தனர். பிரிக்ஸ்(BRICS) நாடுகள் யாமெயும் இந்த 
ரநாய்க்கு எதிரான சர்ெரதச முயற்சிமய எடுத்துள்ளது.  

உக்மரனில் அமைதி ைற்றும் நிமலத்தன்மை ஆகியெற்றின் 
முக்கியத்துெத்மத அமைச்சற்கள்  அடிக்ரகாடிட்டனர். 
வசப்டம்பர் 4, 2014 அன்று மூன்று நாடுகளுக்கிமடயிலான 
வதாடர்பு குழுைத்தின் ஆரலாசமனகளின் முடிவு 
வநறிமுமறக்கான ஒப்பந்தத்மத அெர்கள் ெரரெற்றனர். 
வசப்டம்பர் 20, 2014 அன்று அத்தமகய வநறிமுமறமய  
வசயல்படுத்த ஒப்பந்தம் மகவயழுத்திட்டத்மதயும் அெர்கள் 
ெரரெற்றனர். இந்த ஆெைங்களின் ெிதிகமள  
இைக்கைாய் வகாள்ள ரெண்டும் என்று அெர்கள் நம்பிக்மக 
வதரிெித்தனர். 

வெளிநாட்டு பயங்கரொத கிளர்ச்சிக்காரர்கள் ைீது வசப்டம்பர் 
24, 2014 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சமப வகாண்டு 
ெந்துள்ள தீர்ைானத்திற்கு அமைச்சர்கள் ஆதரவு 
வதரிெித்தனர். வெளிநாட்டு பயங்கரொத கிளர்ச்சிக்காரர்களின் 
அச்சுறுத்தல்கமள பற்றி முன்மெக்மகயில்,அெர்களின் 
ஆட்ஸ்ர்ப்மப தடுப்பது ைற்றும் அெர்களுக்கு நிதிஆதர்வு 
தமட வசய்ெது ைற்றும் எல்மலகமள கடந்து அெர்களின் 
நடைாற்றம் ஆகியமெகமள பற்றி முன்மெக்கும் 
முயற்சிகளில் சர்ெரதச சமூகம் ஒத்துமைக்க அெர்கள் 
அமைப்பு ெிடுத்தனர். 



யூஃபா நகரில் 2015 இல் VII ஏைாெது  பிரிக்ஸ்(BRICS) 
உச்சிைாநாட்டின் ஏற்பாடுகமள அதன் பங்காளர்களுக்கு 
ரஷிய பக்கம் ெிரிொக ெிளக்கியது. ஆயத்த 
வசயல்முமறயின் ரபாது ரஷியா தமலமையினால் பகிர்ந்து 
வகாள்ள ரெண்டிய புதிய பகுதிகமள ைற்றும் ஒத்துமைப்பு 
ெடிெங்கமள வைருரகற்றுெரதாடு ,சங்கத்தின் மூரலாபாய 
கெனத் வதாடர்ச்சிமய உறுதி வசய்ய ரஷியா அதன் 
ெிருப்பத்மத ெலியுறுத்தியது. 

தரப்பினர்கள் ஐ.நா. வபாது சமபயின் 69 ெது 
கூட்டத்வதாடரில் ஒருெருக்வகாருெர் எடுக்கும் 
முயற்சிகளுக்கான ஆதரவு சாத்தியக்கூறுகள் பற்றி 
ெிொதித்தனர். 

 

நியூயார்க், 

வசப்டம்பர் 25, 2014 


