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సెప్ెె ంబర్ 26, 2013 

68 వ యూ ఎన్ జనరల్ అసెంబి్ల పాలక సభ సమావేశముల మార్జిన్్ లో, 26 సెప్ెె ంబర్, 2013 

న బ్లిక్స్ విదశేీ మంత్రి లు సమావేశమయాారు.  సౌత్ ఆఫ్రికా అధ్ాక్షత్ను ప్ిశంసరసతత , 

మంత్రిలందరూ కూడా ఈ- తెకవిని కార్ాాచరణ ప్ిణాళిక యొకక అమలును మెచుుకొన్ాారు.  

ఐకా ర్ాజాసమితి ఎజెండా లో వునా ఈ కవింద ివిషయాలప్ె ైమంత్రి లు వార్జ అభిపాియాలను 

ప్రసపరం వాకతప్రచుకున్ాారు. 

సరర్జయా  

 

సరర్జయా లో కొనసాగుత్రనా హింస మర్జయు దిగజారుత్రనా ప్జిల ప్ర్జసరతతి ప్ె ైమంత్రిలు 

తీవి ఆవేదన వెలిబుచాురు.  అన్నా వర్ాా లు కూడా వెంటన్ ే ప్ూర్జతసాత యి కాలుపల విరమణ, 

హింస విరమణ మర్జయు మానవ హకుకల మర్జయు మనవాధికార్ాల చటటె ల ఉలింఘన ను 

ఆప్ుటకు కటటె బడాలని వారు విజఞప్రత  చేశారు. 

ఐకా ర్ాజాసమితి సకిెెటర్ీ జనరల్ యొకక నివేదిక ప్ర్జగణనలోకవ తీసుకుంటూ, ఏ 

ప్ర్జసరతత్రలలోను ఎవరు కూడా ఆ విధ్మెైన ఆయుధాల వుప్యోగజంప్ుని మంత్రిలందరూ 

గటటెగా ఖండించారు. 



సరర్జయా పోర్ాటమును శాంతియుత్ముగా ప్ర్జషకర్జంచే ఆశను కలిపసుత నా తాజా 

ప్ర్జణామాలప్ెై మంత్రిలు సంత్ృప్రత  వాకతం చేశారు.  సరర్జయా లోని రసాయనిక ఆయుధాలను 

నశింప్ు కు సంబంధంిచి రష్ాా మర్జయు అమెర్జకా ఒడంబడికకు ర్ావటటనిా వారు 

సాిగతించారు.  రసాయనిక ఆయుధాల కొన్ెింషన్ కు కటటె బడాలనా సరర్జయా ప్ిభుత్ిం 

నిరణయానిా మర్జయు కొన్ెింషన్ అమలుకు మర్జయు పాిరంభ జాబ్లతా ప్ంప్రణ ీ ముంద,ే 

కొన్ెింషన్ ను తాతాకలికముగా అనువర్జతంచాలనా సరర్జయా అధికారుల నిభదధత్ ను వారు 

ముఖాంగా సాిగతించారు.  రసాయనిక ఆయుధాల నిర్ోధ్క సంసథ  (ఓ ప్ర సర డబలూా) యొకక 

ముఖా బటధ్ాత్ను ఈ సందరభంగా వారు గుర్జతసతత , ఫ్రిమ్ వర్క అగిీమెంట్ కు సమరధన గా 

ఓ ప్ర సర డబలూా మర్జయు భదతి్ మండలి నిరణయాల కొరకు వారు ఎదురు చతశారు.   ఈ 

పోర్ాటటనికవ సెైనిక ప్ర్జష్ాకరం లేదని, దౌతాానికే ఇది సమయమని మంత్రిలు 

ప్ునరుధ్ాా టటంచారు. 

 

సరర్జయా లో రసాయనిక ఆయుధాల నశింప్ు మర్జయు ప్సిుత త్ పోర్ాటటనిా ప్ర్జషకర్జంచ ే
ర్ాజకీయ ప్ికవియ ఏక కాలంలో సాగాలని వారు న్ొకవక చపెాపరు.  సరర్జయా ప్ర్జసరతతిప్ె ై అతి 
తొందరలో అంత్ర్ాి తీయ సమావేశ ఏర్ాపటట ప్ె ై వారు వార్జ సమరధనను ప్ునరుధ్ాా టటంచారు.  
2012 లో విడుదల చయేబడడ  యాక్షన్ గూి ప్ ఆన్ సరర్జయా కమూానికే లో సరఫారసు చసేరన 
విధ్ంగా, సరర్జయా లో శాంతి, ప్ిజల రక్షణ మర్జయు సరిచు మర్జయు శరయిసు్ ప్ె ైసరర్జయా 
సమాజం యొకక చటెబదధమెైన ఆశలు తీరడానికవ కేవలం సరర్జయన్ ప్ిజల న్ేత్ృత్ింలో జర్జగే 
అనిాటటని చేరుుకునా ర్ాజకయీ ప్ికవయి వలేి  జరుగుత్రందని కూడా వారు 
ప్ునరుధ్ాా టటంచారు.  ఈ సంక్షోభటనికవ ర్ాజకీయ ప్ర్జష్ాకరం కనుకకకవడానికవ కృషర చసేుత నా 
యూ ఎన్- అరబ్ లీగ్ ప్తిినిధ ి ఐన లఖ్దర్ బిహమీి కు వారు త్మ ప్ూర్జత సమరధనను వాకతం 
చేశారు. 



 

మిడలి్ ఈసె్ట శాంతి ప్ికవియ 

పాలెసరెన మర్జయు ఇసాియిెల్ ల మధ్ా చరుల ప్ునఃపాిరంభ ప్ికటనను ఓ ధెైరామిచేు 

ఘటెంగా వారు సాిగతించారు.  మిడలి్ ఈసె్ట పాింత్ములో సరథరమెనై మర్జయు నిలకడెైన 

శాంతిని ఏర్ాపటట చయేటటనికవ ఇసాియిెల్- పాలెసరెన్ ే పోర్ాటటనికవ ప్ర్జష్ాకరం అత్ావసరమని 

వారు మరల చపెాపరు.  రె్ండు దేశాల మధ్ా ప్ర్జష్ాకరం మర్జయు త్ూరుప జెరుసలెం 

ర్ాజధానిగా, 4 జూన్ 1967 లో వునా సర్జహదుద ల ఆధారంగా, అంత్ర్ాి తీయంగా గుర్జతంచబడని 

సర్జహదుద లతో కూడని ఆర్జధకంగా అంకుర్జంచే, ఇసాియిెల్ ప్ికకన శాంతియుత్ముగా వుండ,ే 

పాలెసరెన్ే ర్ాజాము, ఈ ప్ునరుదధర్జంచబడిన కృషర వలి సాధ్ాం కాగలదని వారు త్మ 

ఆశాభటవానిా వాకతప్ర్జచారు.  అంత్ర్ాి తీయ శాంతి మర్జయు రక్షణ నిరిహణ అన్ ే  ఐకా 

ర్ాజాసమితి భదిత్ మండలి యొకక ముఖా బటధ్ాత్ను గురుత  చసేుకుంటూ, సపషెమెైన 

ప్ుర్ోగతికవ ప్నికవ వచేు,  మండలికవ నిరంత్రం అంద,ె కాిరె్తట్ నివదేికల పాిముఖాత్ను వారు 

చెపాపరు.  పాలెసరెన్ే లో ఆకిమిత్ సథలములలో ఇసాియిెల్ కటెడాలప్ె ైఆందోళన వాకతం చేసతత , 

ఇది అంత్ర్ాి తీయ చటటె నిా ఉలింఘిసుత ందని మర్జయు శాంతి ప్ికవియకు హానికరమని వారు 

అన్ాారు. 

సెబైర్ సకెూార్జటట 

జాతీయ సారిభౌమాధకిార్ానిా మర్జయు వాకవతగత్ అధికార్ాలను భగాం చసేతత , ప్జిల, 

వాాపార్ాల, మర్జయు  ప్భిుత్ి సభుాల  సందేశాలను అనధికార్జకంగా మారామధ్ాంలో 

అడుడ కొన్ ేప్దధత్రలప్ె ైమాత్రిలు త్మ ఆందోళనను వాకతం చేశారు.  శాంతియుత్మెనై, రక్షిత్ 

మర్జయు తెర్జచివునా సెైబర్ సరపస్ట కొరకు పాటటప్డటం మర్జయు పాలగా నటం ముఖామని 



వారు ప్ునరుధ్ాా టటంచారు మర్జయు విశివాాప్త ంగా అంగీకర్జంచబడడ  నిబంధ్నల, సాథ యిల 

మర్జయు ప్దధత్రలకు అనుగుణముగా ఇనఫర్ేే షన్ మర్జయు కమూానికేషన్ టెకకాలజీస్ట (ఐ 

సర టట) వాడకములో రక్షణ అతిముఖామెనైదని న్ొకవక చపెాపరు. 

2014 లో జరగనునా ఆరవ బ్లిక్స్ శిఖర సమావేశప్ు ప్ణిాళికలప్ె ై  మర్జయు ఏర్ాపటిప్ె ై

త్మకు సమాచారమిచిునందుకు మంత్రిలు బజిిల్ కు ధ్నావాదములు తెలిపారు. 

 

 


