68 వ యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లి పాలక సభ సమావేశముల మార్జిన్్ లో బ్లిక్స్ విదేశీ
మంత్రిల సమావేశము తాలూకు సంయుకత సమాచార ప్ికటన

సెప్ె ంబర్ 26, 2013
68 వ యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లి పాలక సభ సమావేశముల మార్జిన్్ లో, 26 సెప్ె ంబర్, 2013
న బ్లిక్స్ విదేశీ మంత్రిలు సమావేశమయాారు.

సౌత్ ఆఫ్రికా అధ్ాక్షత్ను ప్ిశంసరసత త,

మంత్రిలందరూ కూడా ఈ- తెకవిని కార్ాాచరణ ప్ిణాళిక యొకక అమలును మెచుుకొన్ాారు.
ఐకా ర్ాజాసమితి ఎజెండా లో వునా ఈ కవింది విషయాలప్ెై మంత్రిలు వార్జ అభిపాియాలను
ప్రసపరం వాకత ప్రచుకున్ాారు.
సరర్య
జ ా

సరర్జయా లో కొనసాగుత్రనా హింస మర్జయు దిగజారుత్రనా ప్ిజల ప్ర్జసరతతి ప్ెై మంత్రిలు
తీవి ఆవేదన వెలిబుచాురు. అన్నా వర్ాాలు కూడా వెంటన్ే ప్ూర్జతసత ాయి కాలుపల విరమణ,
హింస విరమణ మర్జయు మానవ హకుకల మర్జయు మనవాధికార్ాల చటటెల ఉలి ంఘన ను
ఆప్ుటకు కటటెబడాలని వారు విజఞ ప్రత చేశారు.
ఐకా ర్ాజాసమితి సెకెిటర్ీ జనరల్ యొకక నివేదిక ప్ర్జగణనలోకవ తీసుకుంటూ, ఏ
ప్ర్జసరతత్రలలోను ఎవరు కూడా ఆ విధ్మెైన ఆయుధాల వుప్యోగజంప్ుని మంత్రిలందరూ
గటటెగా ఖండించారు.

సరర్జయా

పోర్ాటమును

శాంతియుత్ముగా

ప్ర్జషకర్జంచే

ఆశను

కలిపసుతనా

తాజా

ప్ర్జణామాలప్ెై మంత్రిలు సంత్ృప్రత వాకత ం చేశారు. సరర్జయా లోని రసాయనిక ఆయుధాలను
నశింప్ు కు సంబంధించి రష్ాా మర్జయు అమెర్జకా ఒడంబడికకు ర్ావటటనిా వారు
సాిగతించారు.

రసాయనిక ఆయుధాల కొన్ెింషన్ కు కటటెబడాలనా సరర్జయా ప్ిభుత్ిం

నిరణయానిా మర్జయు కొన్ెింషన్ అమలుకు మర్జయు పాిరంభ జాబ్లతా ప్ంప్రణీ ముందే,
కొన్ెింషన్ ను తాతాకలికముగా అనువర్జతంచాలనా సరర్జయా అధికారుల నిభదధ త్ ను వారు
ముఖాంగా సాిగతించారు. రసాయనిక ఆయుధాల నిర్ోధ్క సంసథ (ఓప్రసరడబలూా) యొకక
ముఖా బటధ్ాత్ను ఈ సందరభంగా వారు గుర్జతసత త, ఫ్రిమ్ వర్క అగీిమెంట్ కు సమరధన గా
ఓప్రసరడబలూా మర్జయు భదిత్ మండలి నిరణయాల కొరకు వారు ఎదురు చతశారు.
పోర్ాటటనికవ

సెైనిక

ప్ర్జష్ాకరం

లేదని,

దౌతాానికే

ఇది

సమయమని

ఈ

మంత్రిలు

ప్ునరుధ్ాాటటంచారు.

సరర్జయా లో రసాయనిక ఆయుధాల నశింప్ు మర్జయు ప్ిసత ుత్ పోర్ాటటనిా ప్ర్జషకర్జంచే
ర్ాజకీయ ప్ికవియ ఏక కాలంలో సాగాలని వారు న్ొకవక చెపాపరు.

సరర్జయా ప్ర్జసరతతిప్ెై అతి

తొందరలో అంత్ర్ాితీయ సమావేశ ఏర్ాపటట ప్ెై వారు వార్జ సమరధనను ప్ునరుధ్ాాటటంచారు.
2012 లో విడుదల చేయబడడ యాక్షన్ గూ
జ ా కమూానికే లో సరఫారసు చేసన
ర
ి ప్ ఆన్ సరర్య
విధ్ంగా, సరర్య
జ ా లో శాంతి, ప్ిజల రక్షణ మర్జయు సరిచు మర్జయు శరయ
ి సు్ ప్ెై సరర్య
జ ా
సమాజం యొకక చటె బదధ మెైన ఆశలు తీరడానికవ కేవలం సరర్జయన్ ప్ిజల న్ేత్ృత్ింలో జర్జగే
అనిాటటని

చేరుుకునా

ప్ునరుధ్ాాటటంచారు.

ర్ాజకీయ

ప్ికయ
వి

వలేి

జరుగుత్రందని

కూడా

వారు

ఈ సంక్షోభటనికవ ర్ాజకీయ ప్ర్జష్ాకరం కనుకకకవడానికవ కృషర చేసత ునా

యూఎన్- అరబ్ లీగ్ ప్ితినిధి ఐన లఖ్ద ర్ బిహమి
ీ
కు వారు త్మ ప్ూర్జత సమరధనను వాకత ం
చేశారు.

మిడిల్ ఈస్టె శాంతి ప్ికియ
వ
పాలెసె న
ర మర్జయు ఇసాియిెల్ ల మధ్ా చరుల ప్ునఃపాిరంభ ప్ికటనను ఓ ధెైరామిచేు
ఘటె ంగా వారు సాిగతించారు.

మిడిల్ ఈస్టె పాింత్ములో సరథరమెన
ై మర్జయు నిలకడెైన

శాంతిని ఏర్ాపటట చేయటటనికవ ఇసాియిెల్- పాలెసె న్
ర ే పోర్ాటటనికవ ప్ర్జష్ాకరం అత్ావసరమని
వారు మరల చెపాపరు.

ర్ెండు దేశాల మధ్ా ప్ర్జష్ాకరం మర్జయు త్ూరుప జెరుసలెం

ర్ాజధానిగా, 4 జూన్ 1967 లో వునా సర్జహదుదల ఆధారంగా, అంత్ర్ాితీయంగా గుర్జతంచబడిన
సర్జహదుదలతో కూడిన ఆర్జధకంగా అంకుర్జంచే, ఇసాియిెల్ ప్ికకన శాంతియుత్ముగా వుండే,
పాలెసె న్
ర ే ర్ాజాము, ఈ ప్ునరుదధ ర్జంచబడిన కృషర వలి సాధ్ాం కాగలదని వారు త్మ
ఆశాభటవానిా వాకత ప్ర్జచారు.

అంత్ర్ాితీయ శాంతి మర్జయు రక్షణ నిరిహణ అన్ే

ఐకా

ర్ాజాసమితి భదిత్ మండలి యొకక ముఖా బటధ్ాత్ను గురుత చేసుకుంటూ, సపషె మెైన
ప్ుర్ోగతికవ ప్నికవ వచేు, మండలికవ నిరంత్రం అందె, కాిర్ెతట్ నివేదికల పాిముఖాత్ను వారు
చెపాపరు. పాలెసె న్
ర ే లో ఆకిమిత్ సథ లములలో ఇసాియిెల్ కటె డాలప్ెై ఆందోళన వాకత ం చేసత త,
ఇది అంత్ర్ాితీయ చటటెనిా ఉలి ంఘిసత ుందని మర్జయు శాంతి ప్ికవియకు హానికరమని వారు
అన్ాారు.
సెబ
ై ర్ సెకూార్జటట
జాతీయ సారిభౌమాధికార్ానిా మర్జయు వాకవతగత్ అధికార్ాలను భగాం చేసత త, ప్ిజల,
వాాపార్ాల, మర్జయు

ప్ిభుత్ి సభుాల

సందేశాలను అనధికార్జకంగా మారా మధ్ాంలో

అడుడకొన్ే ప్దధ త్రలప్ెై మాత్రిలు త్మ ఆందోళనను వాకత ం చేశారు. శాంతియుత్మెన
ై , రక్షిత్
మర్జయు తెర్చి
జ వునా సెైబర్ సరపస్ట కొరకు పాటటప్డటం మర్జయు పాలగానటం ముఖామని

వారు ప్ునరుధ్ాాటటంచారు మర్జయు విశివాాప్త ంగా అంగీకర్జంచబడడ నిబంధ్నల, సాథయిల
మర్జయు ప్దధ త్రలకు అనుగుణముగా ఇనఫర్ేేషన్ మర్జయు కమూానికేషన్ టెకకాలజీస్ట (ఐ
సర టట) వాడకములో రక్షణ అతిముఖామెన
ై దని న్ొకవక చెపాపరు.
2014 లో జరగనునా ఆరవ బ్లిక్స్ శిఖర సమావేశప్ు ప్ిణాళికలప్ెై

మర్జయు ఏర్ాపటి ప్ెై

త్మకు సమాచారమిచిునందుకు మంత్రిలు బిజిల్ కు ధ్నావాదములు తెలిపారు.

