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ಜಿ 4 ಸಚಿವರ ಸಭೆಯ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22, 2021
1. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸೆೆಯ ಸಾಮಾನ್ೂ ಸಭೆಯ 76 ನೇ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲ್ಲಿ, 22 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್
2021 ರಂದು ಜಿ 4 ದೇಶ್ಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದ, ಗೌರವಾನ್ವವತ ಶ್ಿೇ ಕಾರಯೇ್ಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಯ್ ಫಾಿಂಕೆಯ
ಫಾಿಂಕಾ, ಬ್ರಿಜಿಲ್ ನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ, ಗೌರವಾನ್ವವತ ಶ್ಿೇ ಹೈಕೆಯೇ ಮಾಸ್, ಜರ್್ನ್ವಯ ಫೆಡರಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ
ಸಚಿವ, ಗೌರವಾನ್ವವತ ಡಾ. ಸುಬಿಹ್ಮಣ್ೂಂ ಜೈಶ್ಂಕರ್, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವೂವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ, ಗೌರವಾನ್ವವತ
ಶ್ಿೇ ಮೊರ್ಗಿ ತಯೇಶ್ಮಿಟ್ುು, ಜಪಾನ್ನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವೂವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಭೆೇಟಿಯಾದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ೇಲ್
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರ್ತುು ಪಿರ್ುಖ ಕೆಯಡುಗೆದಾರರನ್ುು ಒಳಗೆಯಂಡಂತ ಸರ್ಕಾಲ್ಲೇನ್ ಪಿಪಂಚದ ವಾಸುವತಯನ್ುು
ಪಿತ್ರಬಂಬಸುವ ರ್ಯಲ್ಕ ಭದಿತಾ ರ್ಂಡಳಿಯನ್ುು ಹಚುು ನ್ಾೂಯಸರ್ಮತವಾದ, ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ ರ್ತುು
ಪಿತ್ರನ್ವಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಭದಿತಾ ರ್ಂಡಳಿಯನ್ುು ಸುಧಾರಿಸುವ ತುತು್ ಅಗತೂವನ್ುು ಒತ್ರು
ಹೇಳಿದರು.
2. ಜಿ4 ಸಚಿವರು, ವಿಶ್ವಸಂಸೆೆಯ (A/RES/75/1) ಜನ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬಿಯ 75 ನೇ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದರು, ಅಸೆಂಬಿ ತನ್ು ನ್ವಧಾ್ರ ಸಂಖ್ಯೂ 75/569 ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಾಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ರ್ುಖೂಸೆರು ರ್ತುು ಸಕಾ್ರದ ರ್ುಖೂಸೆರನ್ುು "ಸುಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ುು ವೇಗಗೆಯಳಿಸಲ್ು" ಕರೆ
ನ್ವೇಡಿರುವುದನ್ುು ಸಾವಗತ್ರಸಿತು. ಈ ಹಿನುರಯಲ್ಲಿ, 2021 ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ರ "ನ್ರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ೂ
ಕಾಯ್ಸಯಚಿ" ಯ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ವೂಕುಪಡಿಸಿದಂತ ಅಗತೂ ಬ್ರಂಬಲ್ ನ್ವೇಡಲ್ು ವಿಶ್ವಸಂಸೆೆಯ ಪಿಧಾನ್ ಕಾಯ್ದಶ್್
ಸಿದಿತಯನ್ುು ಸಚಿವರು ಸಾವಗತ್ರಸಿದರು. ಅಂತರ್ ಸಕಾ್ರಿ ಸಂವಾದದ (ಐಜಿಎನ್) ಸಹ್-ಅಧ್ೂಕ್ಷರರು ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ
ಘಟ್ಕ ಪತಿವನ್ುು ಸಚಿವರು ಸಾವಗತ್ರಸಿದರು, ಇದು ಸದಸೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾೆನ್ ರ್ತುು ಪಿಸಾುಪಗಳನ್ುು
ಒಳಗೆಯಂಡಿದ.
3.

ಜಿ4 ಸಚಿವರು ಐಜಿಎನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪಠ್ೂ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಾದವನ್ುು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಿದ, ಒಂದೇ ದಾಖರಯ ಆಧಾರದ

ಮೇರ, ಸಾಮಾನ್ೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆಯಳುುವ ಉದದೇಶ್ದ್ಧಂದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು ತರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ುು
ವೂಕುಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ನ್ವಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಸಚಿವರು ತರ್ಮ ನ್ವಯೇಗಗಳನ್ುು ವಿಶ್ವಸಂಸೆೆಗೆ 76 ನೇ ಸಾಮಾನ್ೂ ಸಭೆಯ ಅಧ್ೂಕ್ಷರರು
ರ್ತುು ಐಜಿಎನ್ ಅಧ್ೂಕ್ಷರರೆಯಂದ್ಧಗೆ ಸಹ್ಕರಿಸುವಂತ ಸಯಚಿಸಿದರು ರ್ತುು ಕರಡು ನ್ವಣ್್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಏಕೇಕೃತ
ಪಠ್ೂವನ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮಾಗ್ಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ರಸುವಂತ ನ್ವದೇ್ಶ್ಸಿದರು. ನ್ವಗದ್ಧತ ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ವದ್ಧ್ಷ್ಟ್ಟ
ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ಗಳನ್ುು ಸಾಧಿಸಲ್ು ಇತರ ಸುಧಾರಣಾವಾದ್ಧ ದೇಶ್ಗಳು ರ್ತುು ಗುಂಪುಗಳು ಸೆೇರಿದಂತ ಎಲ್ಾಿ ಆಸಕು ಸದಸೂ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಾದವನ್ುು ತ್ರೇವಿಗೆಯಳಿಸಲ್ು ಸಚಿವರು ನ್ವಧ್್ರಿಸಿದರು.
4.

ಜಿ 4 ಸಚಿವರು ಭದಿತಾ ರ್ಂಡಳಿಯನ್ುು ಶಾಶ್ವತ ರ್ತುು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಿದ ಸಾೆನ್ಗಳ ಎರಡು ವಗ್ಗಳ

ವಿಸುರಣೆಯ ರ್ಯಲ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ವವಾಯ್ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಭದಿತಾ ರ್ಂಡಳಿಗೆ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಾಂತ್ರ ರ್ತುು ಭದಿತಗೆ ಸದಾ ಸಂಕೇಣ್್ ರ್ತುು ಉದಯೇನ್ುಮಖ ಸವಾಲ್ುಗಳನ್ುು ಉತುರ್ವಾಗಿ

ನ್ವಭಾಯಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ, ರ್ತುು ಈ ರ್ಯಲ್ಕ ತನ್ು ಕತ್ವೂಗಳನ್ುು ಹಚುು ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಿ
ನ್ವವ್ಹಿಸಲ್ು, ಈ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ,

ಸಿರ್್ ಘಯೇಷ್ಟ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಪಾದ್ಧಸಿರುವ ಅಜುಲ್ಲವನ್ವ ಒರ್ಮತ ರ್ತುು

ಸಾಮಾನ್ೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾೆನ್ಕೆೆ (ಸಿಎಪಿ) ಸಚಿವರು ತರ್ಮ ಬಲ್ವಾದ ಬ್ರಂಬಲ್ವನ್ುು ವೂಕುಪಡಿಸಿದರು.
.
5. ಜಿ 4 ದೇಶ್ಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ರ್ಂತ್ರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆಯ ನ್ಂತರದ ಭದಿತಾ ರ್ಂಡಳಿಯ ಹಯಸ ಖಾಯಂ
ಸದಸೂರಾಗಿ ಪರಸಪರರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗೆ ತರ್ಮ ಬ್ರಂಬಲ್ವನ್ುು ಪುನ್ರುಚುರಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22, 2021

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.

