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బ్రిక్స్ (BRICS) విదేశీ వ్యవహారాల / అంతర్జాతీయ
సంబంధాల మంత్రుల సమావేశం
మే 19, 2022
బ్రెజిల్, రష్యా, భారత్, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా దేశాల కూటమి బ్రిక్స్ (BRICS)
విదేశీ వ్యవహారాల / అంతర్జాతీయ సంబంధాల మంత్రుల సమావేశంలో, 2022 మే 19న
వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి డా. ఎస్.
జైశంకర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశానికి బ్రిక్స్ రొటేటింగ్ అధ్యక్షత కింద
పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీ వాంగ్ యీ
అధ్యక్షత వహించారు. ఫెడరేటివ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బ్రెజిల్ విదేశీ వ్యవహారాల
మంత్రి అంబాసిడర్ కార్లోస్ ఆల్బెర్టో ఫ్రాంకో ఫ్రాంకా, రష్యన్
ఫెడరేషన్ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి అంబాసిడర్ సెర్గీ లావ్రోవ్ అలాగే
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ సౌతాఫ్రికా అంతర్జాతీయ సంబంధాలు మరియు సహకార శాఖ మంత్రి
Ms. గ్రేస్ నలేడి మందిసా పండోర్ తమ తమ ప్రతినిధి బృందాలకు నేతృత్వం
వహించారు.

రాజకీయ మరియు భద్రత, ఆర్థిక మరియు ఫైనాన్స్, అలాగే ప్రజ సంబంధాలు మరియు
సాంస్కృతిక మార్పిడులు అనే మూడు మూల స్తంభాల ఆధారంగా బ్రిక్స్ దేశాల
మధ్య సహకారాన్ని మరింత పెంపొందించుకోవడంపై మంత్రులు తమ అభిప్రాయాలను
పంచుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, బ్రిక్స్ కార్యకలాపాల మార్గనిర్దేశానికి
సంబంధించిన సవరించిన నియమాల రిఫరెన్స్ విషయంలో 2021లో ఆమోదించిన
తీర్మానాన్ని వారు గుర్తు చేసుకున్నారు.

కోవిడ్-19 మహమ్మారి వ్యాప్తి మరియు ప్రభావాలను అరికట్టేందుకు బ్రిక్స్
దేశాలు కలిసికట్టుగా తమ కృషిని కొనసాగించాల్సిన అవసరాన్ని వారు
పునరుద్ఘాటించారు. అలాగే మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ
(డబ్ల్యూహెచ్ఓ) యొక్క ప్రధానమైన పాత్రకు; ట్రిప్స్ మాఫీ ప్రతిపాదనతో
సహా డబ్ల్యూటీఓలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్చల ప్రాముఖ్యతకు
మద్దతిచ్చారు. 2030 సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల అమలుకు కూడా వారు
పిలుపునిచ్చారు.

ఉక్రెయిన్లోని పరిస్థితిపై మంత్రులు చర్చించారు అలాగే రష్యా మరియు
ఉక్రెయిన్ మధ్య చర్చలకు మద్దతు పలికారు. ఈ ఘర్షణ కారణంగా ఇంధన మరియు
ఆహార భద్రతపై ప్రతికూల ప్రభావాల పట్ల వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) మరియు భద్రతా మండలితో సహా అంతర్జాతీయ

సంస్థలు ఇంకా బహుళపక్ష వేదికల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు మరింత
ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం మరియు వాటిని సంస్కరించేందుకు చర్యలు ముమ్మరం
చేయడానికి మంత్రులు మద్దతు పలికారు. తద్వారా వర్ధమాన దేశాలు ప్రపంచ పాలన
(గవర్నెన్స్)లో ముఖ్య పాత్రను పోషించగలుగుతాయి.
యూఎన్ఎఫ్సీసీసీ (UNFCCC) యొక్క లక్ష్యాలు, సూత్రాలు మరియు నిబంధనలను
అలాగే దాని ప్యారిస్ ఒప్పందాన్ని గౌరవించాలని మంత్రులు పునరుద్ఘాటించారు.
అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు వాతావరణ మార్పుల (క్లైమేట్ ఛేంజ్)పై

పోరాడటంలో సహాయపడేందుకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు టెక్నాలజీ మరియు
క్లైమేట్ ఫైనాన్సింగ్ రూపంలో తోడ్పాటును నెరవేర్చడం యొక్క
ప్రాధాన్యతను వారు నొక్కిచెప్పారు.

ఉగ్రవాదం అనేది ఎక్కడున్నా, ఎప్పుడు తలెత్తినా, అలాగే ఎవరి ద్వారా జరిగినా
తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు మంత్రులు పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదుల సీమాంతర
కదలికలతో సహా అన్ని రూపాల్లో ఉన్న ఉగ్రవాదం అలాగే వ్యక్తీకరణపై
పోరాటానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు కూడా వారు స్పష్టం చేశారు.

ప్రపంచ పాలనపై బ్రిక్స్ మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మధ్య చర్చలో
మంత్రులు పాల్గొన్నారు అలాగే బ్రిక్స్ ప్రక్రియతో మరింత భాగస్వామ్యం
గురించి చర్చించారు.

బీ2బీ మరియు పీ2పీ విధానాల్లో పరిణామాలు మరియు సమావేశాలను మంత్రులు
స్వాగతించారు అలాగే ఆయా రంగాల్లో మరింత సహకారానికి ఎదురుచూస్తున్నట్లు
చెప్పారు.
న్యూఢిల్లీ
మే 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.

