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BRICS വിദേശകാര്യ/അന്താര്ാഷ്ട്ര കാര്യ മഷ്ട്ന്തിമാര്ുടെ ദ ാഗം 
ടമയ് 19, 2022 

 

വിദേശകാര്യ മഷ്ട്ന്തി ദ ാ. എസ് ജ ശങ്കർ, 2022 ടമയ് 19 ന് വീ ിദ ാ 
ദകാൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ഷ്ട്രിക്സ് വിദേശകാര്യ/അന്താര്ാഷ്ട്ര കാര്യ  മഷ്ട്ന്തിമാര്ുടെ 
ദ ാഗത്തിൽ പടങ്കെുത്തു.ഷ്ട്രിക്സ് ടറാദേറ്ിംഗ് ഷ്ട്പസി ൻസിക്ക് കീഴിലുള്ള 
ദ ാഗത്തിനു  പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ുടെ വിദേശകാര്യ മഷ്ട്ന്തി 
മിസ്റ്റർ വാങ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. .ടഫ ദററ്ീവ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഷ്ട്രസീലിന്ടറ 
വിദേശകാര്യ മഷ്ട്ന്തി അംരാസി ർ. കാർദലാസ് ആൽരർദോ ഷ്ട്ഫാദങ്കാ ഷ്ട്ഫാങ്ക, 

റഷ്യൻ ടഫ ദറഷ്ന്ടറ വിദേശകാര്യ മഷ്ട്ന്തി, അംരാസി ർ. ടസർജി ലാവ്ദറാവ് , 
റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് േക്ഷിണാഷ്ട്ഫിക്ക ുടെ ഇന്റർനാഷ്ണൽ റിദലഷ്ൻസ് ആൻഡ് 
ദകാപ്പദറഷ്ൻ മഷ്ട്ന്തി ഷ്ട്ശീമതി ദഷ്ട്ഗസ് നദല ി മാൻ ിസ പദടാർ എന്നിവർ 
അവര്വര്ുടെ ഷ്ട്പതിനിധ്ി സംഘങ്ങടെ ന ിച്ചു. 

 

ര്ാഷ്ട്രീ വും സുര്ക്ഷ ും, സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവും, ജനങ്ങെുമാ ുള്ള 
സാംസ്കാര്ിക വിനിമ ം എന്നീ മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങെിൽ ഷ്ട്രിക്സിനുള്ളിടല 
സഹകര്ണം തുെര്ുന്നതിടനക്കുറിച്ച് മഷ്ട്ന്തിമാർ അഭിഷ്ട്പാ ങ്ങൾ ചകമാറി. 
ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഷ്ട്രിക്സ് ഇെപഴകലിടന ന ിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കി  റഫറൻസ് 
നിരന്ധനകൾ 2021-ൽ സവീകര്ിച്ചത് അവർ അനുസ്മര്ിച്ചു. 

 

ദകാവിഡ്-19 മഹാമാര്ി ുടെ  വയാപനവും ഷ്ട്പതയാഘാതങ്ങെും ഉൾടക്കാള്ളാൻ 
BRICS ര്ാജയങ്ങൾ ഒര്ുമിച്ച് ഷ്ട്പവർത്തിക്കുന്നത് തുെര്ുടമന്നും പകർച്ചവയാധ്ിട  
ടൈറുക്കുന്നതിൽ WHO  ുടെ ഷ്ട്പധ്ാന പങ്കിടന പിന്തുണയ്ക്കുടമന്നും അവർ 
ആവർത്തിച്ചു. ഷ്ട്െിപ്സസ് എഴുതിത്തള്ളൽ നിർദേശം ഉൾടപ്പടെ ദലാകവയാപാര് 
സംഘെന ിൽ നെന്നുടകാടിര്ിക്കുന്ന ൈർച്ചകെുടെ ഷ്ട്പാധ്ാനയം; 2030ടല സുസ്ഥിര് 
വികസന അജട നെപ്പാക്കാൻ ആഹവാനം ടൈയ്യുക ും ടൈയ്തു. 

 

മഷ്ട്ന്തിമാർ ഉടഷ്ട്കയ്നിടല സ്ഥിതിഗതികൾ ൈർച്ച ടൈയ്യുക ും റഷ്യ ും ഉടഷ്ട്കയ്നും 
തമ്മിലുള്ള ൈർച്ചകടെ പിന്തുണയ്ക്കുക ും ടൈയ്തു. സംഘർഷ്ത്തിന്ടറ ഊർജ്ജ-
ഭക്ഷയ സുര്ക്ഷാ ഷ്ട്പതയാഘാതങ്ങെിൽ അവർ ആശങ്ക ഷ്ട്പകെിപ്പിച്ചു. 

 

ആദഗാെ ഭര്ണത്തിൽ അവർക്ക് ഒര്ു ഷ്ട്പധ്ാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴി ുന്ന 
തര്ത്തിൽ,  ുഎൻ, അതിന്ടറ സുര്ക്ഷാ കൗൺസിൽ എന്നിവ ുൾടപ്പടെ ുള്ള 



അന്താര്ാഷ്ട്ര സംഘെനകെിലും രഹുമുഖ ദവേികെിലും വികസവര് ര്ാജയങ്ങെുടെ 
പര്ിഷ്കര്ണ ഷ്ട്പഷ്ട്കി  ും കൂെുതൽ ഷ്ട്പാതിനിധ്യവും മുദന്നാേ് 
ടകാടുദപാകുന്നതിനുള്ള ആഹവാനടത്ത മഷ്ട്ന്തിമാർ പിന്തുണച്ചു. 

 

ഐകയര്ാഷ്ട്ര സഭ സുര്ക്ഷ ടകൗൺസിലിന്ടറ ും അതിന്ടറ പാര്ീസ് 
ഉെമ്പെി ുടെ ും ലക്ഷയങ്ങെും തതവങ്ങെും വയവസ്ഥകെും 
മാനിക്കടപ്പദെടതുടടന്ന് മഷ്ട്ന്തിമാർ ആവർത്തിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വയതി ാനടത്ത 
ടൈറുക്കുന്നതിന് വികസവര് ര്ാജയങ്ങടെ സഹാ ിക്കുന്നതിന് സാദങ്കതികവിേയ ും 
കാലാവസ്ഥാ ധ്നസഹാ വും നൽകാനുള്ള തങ്ങെുടെ ഷ്ട്പതി്ാര്ധതത 
വികസിത ര്ാജയങ്ങൾ നിറദവറ്ുന്നതിന്ടറ ഷ്ട്പാധ്ാനയം അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 

 

എദപ്പാൾ, എവിടെ ാ ിര്ുന്നാലും, ആര്ാലും ഭീകര്തട  ശക്തമാ ി 
അപലപിക്കുന്ന മഷ്ട്ന്തിമാർ ഭീകര്തട , അതിർത്തി കെന്നുള്ള ഭീകര്വാേം ഉൾപ്പടെ  
അതിന്ടറ എലലാ ര്ൂപത്തിലും ഷ്ട്പകെനത്തിലും ടൈറുക്കാനുള്ള ഷ്ട്പതി്ാര്ധതത 
ഷ്ട്പകെിപ്പിച്ചു.  

 

ആദഗാെ ഭര്ണം സംരന്ധിച്ച് ഷ്ട്രിക്സും വികസവര് ര്ാജയങ്ങെും തമ്മിലുള്ള 
സംവാേത്തിൽ മഷ്ട്ന്തിമാർ പടങ്കെുക്കുക ും ഷ്ട്രിക്സ് ഷ്ട്പഷ്ട്കി  ുമാ ി കൂെുതൽ 
ഇെപഴകുന്നതിടനക്കുറിച്ച് ൈർച്ച ടൈയ്യുക ും ടൈയ്തു. 

 

B2B, P2P ദഫാർമാറ്ുകെിലുള്ള സംഭവവികാസങ്ങടെ ും ദ ാഗങ്ങടെ ും മഷ്ട്ന്തിമാർ 
സവാഗതം ടൈയ്യുക ും ഈ ദമഖലകെിൽ കൂെുതൽ സഹകര്ണം 
ഷ്ട്പതീക്ഷിക്കുക ും ടൈയ്തു. 

 

നയൂ ട ൽഹി 
ടമയ് 19, 2022 

 

 

 

 

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. 

 
 


