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 موقف الحكومة الهندية فيما يتعلق بالموقف عىل طول خط السيطرة الفعلية الواقع عىل 
ُ
لقد أوضحت

ي عدد من البيانات خالل األسابيع القليلة الماضية.  طول المناطق
ن
ن ف ن الهند والصي   الحدودية بي 

ام به بشكل حازم هو أساس السالم والهدوء  ن ام خط السيطرة الفعلية وااللتر ي السابق، فإن احتر
ن
وكما ذكرنا ف

ن البلدين. وتؤكد بشدة عىل هذه النقطة العديد من االتفاقات ال ي المناطق الحدودية بي 
ن
ي أبرمتها الهند ف

تر

ن منذ عام  ي يوم 1993والصي 
ن
 باإلدالء به ف

ُ
ت إىل أن أسلوب  26. وخالل البيان الذي قمت  قد أشر

ُ
يونية ، كنت

ي سلوك القوات وما 
ن
ة من القوات والتغيت  ف القوات الصينية هذا العام، والذي تضمن نشر مجموعة كبت 

رة وال تقوم عىل أي س ن صاحب األمر من مزاعم غت  متر مة بي   لكافة االتفاقات المتر
ً
 تاما

ً
ند، مثل تجاهال

ام خط السيطرة الفعلية، وأننا لن نقبل   بمراقبة واحتر
ً
 تاما

ً
اما ن مة التر ن . لقد أوضحنا كذلك أن الهند ملتر ن الجانبي 

 بأي محاوالت أحادية الجانب لتغيت  الوضع الراهن عىل األرض بطول خط السيطرة الفعلية. 

، عىل العمل من أجل فك االشتباك الكامل  لقد اتفق الجانبان، ن ن الخاصي  ن الممثلي  خالل الحوار الذي تم بي 

ن من  ن الهند والصي  ي المناطق الحدودية بي 
ن القوات عىل طول خط السيطرة الفعلية، ووقف التصعيد فن بي 

 أجل استعادة السالم والهدوء بشكل كامل. 

والعسكرية القائمة لتحقيق هذا الهدف عىل نحو شي    ع.  وٌيجري الجانبان مناقشات عتر القنوات الدبلوماسية

ي 
ي إىل أن الجولة الرابعة من اجتماع كبار القادة تم عقدها فن

ت األسبوع الماضن يوليو ، حيث  14وكنت قد أشر

ي هذا الصدد، من المتوقع 
ن القوات. وفن ناقشوا كذلك اتخاذ خطوات إضافية لضمان فك االشتباك الكامل بي 

 أن يتم 
ً
. أيضا ن ن الهند والصي   عقد اجتماع آخر آللية العمل للتشاور والتنسيق حول شؤون الحدود بي 

ً
قريبا

ي المناطق الحدودية هو أساس عالقتنا 
ي السابق، فإن الحفاظ عىل السالم والهدوء فن

وكما ذكرنا فن

ي معنا بإخالص من أجل فك االشتباك الكامل، 
ووقف التصعيد الثنائية.ولذلك، نتوقع أن يعمل الجانب الصيتن

ي أقرب وقت عىل النحو، الذي اتفق عليه الممثلون 
ي المناطق الحدودية فن

واستعادة السالم والهدوء التام فن

 الخاصون من البلدين. 

***** 


