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IBSA విదేశ ాంగ మాంత్రుల వ స్తవరూపక సమ వేశాం 

సెప్టెాంబర్ 16, 2020 

 

భ రత గణతాంత్రాం యొక్క విదేశ ాంగ మాంత్రి శ్రీ ఎస్ జైశాంకర్ 2020 

సెప్టెాంబర్ 16 న వీడియో సమ వేశాం ద్వ ర  IBSA విదేశ ాంగ మాంత్రుల 

సాంప్రద యక సమ వేశ నికి అధ్యక్షత వహిాంచ రు. దక్షిణ ఫ్రిక  రిపబ్లిక్ 

యొక్క అాంతర్జ తీయ సాంబాంధ ల మరియు సహక ర మాంత్రి శ్రీమతి గ్రేస్ నలేడి 

మాండిస  ప ాండోర్ మరియు బ్రెజిల్ ఫెడరల్ రిపబ్లిక్ యొక్క జ తీయ 

స ర్వభౌమత్వాం మరియు పౌరసత్వపు క ర్యదర్శి (ఉప ధ్యక్షుడు), ర యబ రి 

ఫ బియో మ ర్జ నో తమ ప్రతినిధి బ ాంద లకు న యకత్వాం వహిాంచ రు. 

 

IBSA సహక ర న్ని మరిాంత బలోపేతాం చేయడ నికి మాంత్రులు అభిప్ర య లను 

పాంచుకున్న రు. శ ాంతి, భద్రత, ఉగ్రవ ద న్ని ఎదుర్కోవడాం, వ త వరణ మ ర్పు, 

సుస్థిర అభివ ద్ధి, బహుప క్షిక వ ణిజ్య వ్యవస్థ, నిర యుధీకరణ, 

అణ్వస్త్ర ల వ్య ప్తి నిరోధకాం మరియు దక్షిణ-దక్షిణ సహక రాంతో సహ  

ప్రపాంచ ప్ర ముఖ్యత గల వివిధ అాంశ లపై మాంత్రులు అభిప్ర య లు 

పాంచుకున్న రు. మరియు, మాంత్రులు COVID-19 మహమ్మ రి పరిస్థితిపై తమ 

అనుభవ న్ని పాంచుకున్న రు మరియు పేదరికాం మరియు ఆకలి నిర్మూలనకు IBSA ఫాండ్ 

చేసిన క షిని ప్రశాంసిాంచ రు. 

 

ఈ సాందర్భాంగ , దక్షిణ ప్రపాంచాం యొక్క ఉమ్మడి ప్రయత్నాంగ  వ రు UN 

భద్రత  మాండలి సాంస్కరణపై IBSA సాంయుక్త మాంత్రిత్వ ప్రకటనను స్వీకరిాంచి 

విడుదల చేశ రు. శ శ్వత మరియు అశ శ్వత సభ్యుల ప్రతినిధత్వపు, కలుపుగోలు, 

సమ నమైన, ప్రతిస్పాందిాంచే మరియు సమర్థవాంతమైన UN భద్రత  మాండలిని 

స ధిాంచడ నికి ఐక్యర జ్యసమితి భద్రత  మాండలి యొక్క వేగవాంతమైన మరియు 

సమగ్ర సాంస్కరణల కోసాం స్పష్టమైన పురోగతిని స ధిాంచడ నికి అాంతర్జ తీయ 

సమ జాం ప్రయత్న లను రెట్టిాంపు చేయ ల్సిన అవసర న్ని మాంత్రులు 

నొక్కిచెప్ప రు మరియు పురోగమిస్తున్న   మరియు అభివ ద్ధి చెాందుతున్న 

దేశ ల నుాండి ప్ర తినిధ్యాం పెాంచడాం ద్వ ర  భద్రత  మాండలి సభ్యత్వాం 

విస్తరిాంచే దిశగ  తమ నిబద్ధతను పునరుద్ధరిాంచ రు. ఉమ్మడి ప్రకటనను 

https://www.Mea.Gov.In/bilateral-documents.Htm?dtl/32989 లో చూడవచ్చు. 

 

  



బహుళ పక్ష వేదికలలో IBSA సహక ర న్ని పెాంచడ నికి మరియు తమ మూడు దేశ లలో 

IBSA క ర్యక్రమ లను నిర్వహిాంచడ నికి మాంత్రులు అాంగీకరిాంచ రు. 

 

IBSA సహక రాం యొక్క వేగ న్ని కొనస గిాంచడాంలో భ రతదేశాం చేసిన 

ప్రయత్న లను దక్షిణ ఫ్రిక  మరియు బ్రెజిల్ ప్రశాంసిాంచ యి. 

 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

సెప్టెాంబర్ 16, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


