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G4 മന്ത്രിതല സംയുക്ത പന്ത്ത ന്ത്പസ്താവന

സസപ്റ്റംബർ

22, 2021

1. നയൂ യയാർക്കിൽ വച്ച നടന്ന ഐക്യരാന്ത്ര സഭ ജനറൽ അസസംബ്ളിയുസട
76

മത്

സസഷന്സറ

ഭാഗമായി

സസപ്റ്റംബർ

2021

ന്

22

നടത്തിയ

G4

രാജയങ്ങളിസല വിയേശക്ാരയമന്ത്രിമാർ, ന്ത്ബസീൽ വിയേശക്ാരയ മന്ത്രിയായ ന്ത്ശീ.
ക്ാർയലാസ്

ആൽബർയടാ

ന്ത്രായകാ

ന്ത്രാൻസ

ജർമ്മനിയിസല

സരഡറൽ

വിയേശക്ാരയ മന്ത്രി ഹൈയക്കാ മാസ്, ഇരയയുസട വിയേശക്ാരയ മന്ത്രി യഡാ.
സുന്ത്ബഹ്മണ്യം

ജയശകർ, ജപ്പാനിസല

യതാഷിമിറ്സു

എന്നിവർ

ന്ത്പധാനമായ
സുരക്ഷാ

ക്ൂടിക്കാഴ്ച

സംഭാവക്നക്ൾ

സമക്ാലിക്

വിയേശക്ാരയ

യലാക്ത്തിന്സറ
ക്ൗൺസിലിസന

മന്ത്രി

ന്ത്ശീ.

നടത്തി.വിക്സവര

രാജയങ്ങസളയും

നല്ക്ുന്നവസരയും

യാഥാർത്ഥ്യം
ക്ൂടുതൽ

യമായടഗി

ഉൾസപ്പടുത്തി

ന്ത്പതിരലിപ്പിപ്പിച്ചുസക്ാണ്ട്

നിയമാനുസൃതവും

രലന്ത്പേവും

ന്ത്പാതിനിധയപരവുമായി മാറുന്നതിനുള്ള അടിയരിര ആവശയക്ത മന്ത്രിമാർ
അടിവരയിടു പറഞ്ഞു.
2.ഐക്യരാന്ത്ര

സഭ

ജനറൽ

അസംബ്ലിയുസട

-ാാമത്

75

സസഷന്സറ

ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ അവയലാക്നം സചയ്ത ജി4 മന്ത്രിമാർ, ഐക്യരാന്ത്രസഭയുസട
75

-ാാാം

വാർഷിക്ത്തിന്സറ

ന്ത്പഖ്യാപനത്തിൽ

അനുസ്മരണ്സത്തക്കുറിച്ചുള്ള

സൂചിപ്പിച്ചതുയപാസല.

പരിഷ്ക്രണ്സത്തക്കുറിച്ചുള്ള
എലലാ

(A/RES/75/1)

ചർച്ചക്ൾക്ക്

രാന്ത്രത്തലവന്മാരുസടയും

"സുരക്ഷാ
പുതു

ജീവൻ

ഭരണ്ക്ൂടങ്ങളുസടയും

അസംബ്ലിയുസട

75/569

തീരുമാനസത്ത

സാൈചരയത്തിൽ, 2021

സസപ്റ്റംബർ

10-സല

ക്ൗൺസിൽ
പക്രാനായി"

ന്ത്പതിബദ്ധത

സവാഗതം
"ഞങ്ങളുസട

എന്ന

സചയ്തു.ഈ

സപാതു

അജണ്ട"

എന്ന റിയപ്പാർടിൽ ന്ത്പക്ടിപ്പിച്ചതുയപാസല, ആവശയമായ പിരുണ് നൽക്ാനുള്ള
യുഎൻ

സസന്ത്ക്ടറി

സചയ്തു.

ജനറലിന്സറ

അംഗരാജയങ്ങളുസട

ഭാഗിക്മായ

സന്നദ്ധതസയയും
സ്ഥാനങ്ങളുസടയും

ആന്ത്ടിബയൂടുക്യളാസട, അരർ

അധയക്ഷന്മാർ
അംഗീക്രിച്ചു.

തയ്യാറാക്കിയ

ഭരണ്ക്ൂട

വസ്തുതാപരമായ

മന്ത്രിമാർ

സവാഗതം

നിർയേശങ്ങളുസടയും
ചർച്ചക്ളുസട(IGN) സൈ

യപപ്പറുക്ളും

മന്ത്രിമാർ

3. ജനറൽ

അസംബ്ലിയിസല

അടിസ്ഥാനത്തിൽ,

േസത്തടുക്കൽ
ൽ

IGN-

ഗേയാധിഷ്ഠിതമായ

ലക്ഷയമിട്, ഒസരാറ

ക്ൂടുതൽ

ചർച്ചക്ൾ

ക്ാലതാമസം

യരഖ്യുസട
വരുത്താസത

ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള

ക്ഠിനമായ

േൃഢനിശ്ചയം G4 മന്ത്രിമാർ ന്ത്പക്ടിപ്പിച്ചു. 76 -ാാമത് ജനറൽ അസംബ്ലിയുസട
ന്ത്പസിഡന്റും

ഐജിഎൻ

പിരുണ്യ്ക്കുന്നതിനും
വിക്സിപ്പിക്കാനുള്ള
തങ്ങളുസട

സചയർമാരും
ക്രട്

,

വഴിക്ൾ

ന്ത്പയമയത്തിനായി
ക്സണ്ടത്തുന്നതിനും

ന്ത്പതിനിധിസംഘങ്ങയളാട്

സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ

നടത്തുന്ന

വയക്തമായ

ന്ത്ശമങ്ങസള

ഏക്ീക്ൃത

വിഷയം

ഐക്യരാന്ത്രസഭയിസല

മന്ത്രിമാർ

നിർയേശിച്ചു.

ഒരു

നിശ്ചിത

രലങ്ങൾ

യനടുന്നതിന്,

പരിഷ്ക്കരണ്

ചിരാഗതിക്കാരായ മറ് രാജയങ്ങളും ന്ത്ഗൂപ്പുക്ളും ഉൾസപ്പസട താൽപ്പരയമുള്ള
എലലാ

അംഗരാജയങ്ങളുമായും

ചർച്ച

ശക്തമാക്കുന്നതിന്

മന്ത്രിമാർ

തീരുമാനിച്ചു.
4. 4. അരാരാന്ത്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും പരിപാലിക്കുന്നതിനും അതുവഴി

ചുമതക്ൾ ക്ൂടുതൽ ക്ാരയക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും യവണ്ടി വീണ്ടും
വീടും

ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന

മിക്ച്ച

രീതിയിൽ

സകീർണ്ണവും

ഹക്ക്ാരയം

പരിണ്ാമവുമായ

സചയ്യാൻ

സവലലുവിളിക്സള

സുരക്ഷാ

ക്ൗൺസിലിസന

ന്ത്പാപ്റ്തമാക്കുന്നതിന് സ്ഥിരമായതും അസ്ഥിരവുമായ രണ്ട് സീറുക്ളുസടയും
വിപുലീക്രണ്ത്തിലൂസട
അനിവാരയമാസണ്ന്ന്
മന്ത്രിമാർ

സുരക്ഷാ

ജി

4

എസുൽവിനി

ഉൾസപ്പടുത്തിയിടുള്ള

ക്ൗൺസിലിസന

മന്ത്രിമാർ

ആവർത്തിച്ചു.ഈ

സമവായത്തിലും

യക്ാമൺ

പരിഷ്ക്രിയക്കണ്ടത്

ആന്ത്രിക്കൻ

സിർസട

പശ്ചാത്തലത്തിൽ,
ന്ത്പഖ്യാപനത്തിലും

സപാസിഷയനാടുള്ള

(CAP)

തങ്ങളുസട ശക്തമായ പിരുണ് യരഖ്സപ്പടുത്തുക്യും സചയ്തു..
5. പരിഷ്ക്രിച്ച സസക്യൂരിറി ക്ൗൺസിലിസല പുതിയ സ്ഥിരം അംഗങ്ങസളന്ന

നിലയിൽ

ജി

4

മന്ത്രിമാർ

പരസ്പരം

സ്ഥാനാർത്ഥ്ിക്ൾക്കുള്ള

പിരുണ്

ആവർത്തിച്ചു ന്ത്പസ്താവിച്ചു.
നയൂയയാർക്ക്
സസപ്റ്റംബർ 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.

