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യു.എസ് -ഇന്ത്യാ സൈബര് ചര്ച്ചകള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ
ഇടപാടുകളും ഉഭയകക്ഷി ആഗോള വിഷയങ്ങളില് ദീര്ഘകാലമായി
നിലനില്ക്കുന്ന സഹകരണവും പ്രതിഫലിക്കുന്നു . ഇന്തയ
് ാ - യു.എസ്
സൈബര് ബന്ധങ്ങള്ക്കുള്ള ചട്ടക്കൂട് നടപ്പാക്കുവാനുള്ള വേദിയാണ്
സൈബര് ചര്ച്ച പ്രത്യേകിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര സൈബര് നയങ്ങള് ചര്ച്ച
ചെയ്യുക, ദേശീയ സൈബര് തന്ത്രങ്ങള് എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുക,
സൈബര് ക്രൈമിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങള്
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക , കാര്യക്ഷമതാ നിര്മാണവും ഗവേഷണവും വികസനവും
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക , അതിലൂടെ സൈബര് സുരക്ഷയും ഡിജിറ്റല്
ഇക്കണോമിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ പരസ്പരം വിനിമയം
ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയില്
യു.എസ് -ഇന്ത്യാ സൈബര് ചര്ച്ച, വിശാലമായ മേഖലകളിലുള്ള സൈബര്
പ്രശ്നങ്ങളില് ഉഭയ കക്ഷി സഹകരണം ആഴമുള്ളതാക്കുകയും ഇനി പറയുന്ന
രീതിയില് യു.എസ്-ഇന്ത്യാ തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കുകയും
ചെയ്തു :
* സൈബര് ഭീഷണികള്, പരസ്പരം ഉത്കണ്ഠയുള്ള വിഷയങ്ങളില് വിവരങള്
കൈമാറുക, സഹകരിക്കുവാന് സാധിക്കുന്ന നടപടികള് ചര്ചച
് ചെയ്യുക
* സൈബര് ക്രൈം വിഷയങ്ങളിലും നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിലും ഉഭയകക്ഷി
സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
* പര്യാപ്തമായ ഉപ സംഘങ്ങള് ആരംഭിക്കുക ഉള്പ്പെടെ സഹകരണത്തിനുള്ള
സംവിധാനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക
* അന്താരാഷ്ട്ര സൈബര് വേദികളില് പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കല്
പ്രത്യേകിച്ചും സൈബര് ഇടങ്ങളില്
രാജ്യങ്ങളില് പെരുമാറുവാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം നടപ്പാക്കല്
,ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള് , പ്രായോഗികമായ
വിശ്വാസ നിര്മ്മാണ നടപടികള് വികസിപ്പിക്കല് * ഇന്റര്നെറ്റ്
ഭരണനിര്വഹണ സംവിധാനത്തില് ബഹുമുഖ പങ്കാളിത്തം വര്ധിപ്പിച്ചു
കൊണ്ട് സുതാര്യതയും പരസ്പരപ്രവർത്തനക്ഷമതയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള
പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കി

* സൈബര് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിലവാരം പരിശോധിക്കല്
എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള സൈബര് കാര്യക്ഷമതാ നിര്മാണ ശ്രമങ്ങളില്
ഏകോപനം
സൈബര് നയത്തിനുള്ള യു എസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൌണ്സില് സീനിയര്
ഡിറക്ടര് സമീര് ജയിനും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ , നയ
ആസൂത്രണ-ആഗോള സൈബര് പ്രശ്നങ്ങള് , ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ
സന്തോഷ് ഝായുമാണ് ഗവണ്മെന്റ് സൈബര് ചര്ച്ച ശ്രേണിയിലെ
അഞ്ചാമത്തേതിനു നേതൃത്വം നല്കിയത് . സൈബര് പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള
ഡിപ്പാര്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോര്ഡിനേറ്റര് ക്രിസ്റ്റഫര് പെയിന്റര്, ദേശീയ
സുരക്ഷാ കൌണ്സില് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ അഭിമന്യു
ഘോഷ് എന്നിവര് ഒരുമിച്ച് ചര്ച്ചകള് അവതരിപ്പിച്ചു . സ്റ്റേറ്റ്
ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുകള് , ഹോം ലാന്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി, വ്യവസായം ഫെഡറല്
ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് എന്നിവായില് നിന്നുള്ളവര്
ഉള്പപ
് െടുന്നതായിരുന്നു യു എസ് ഗവണ്മെന്റ് ഇന്റര് ഏജന്സി പ്രതിനിധി
സംഘം . കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം , ഇലക്ടോണിക്സ് & ഇന്ഫര്മേഷന്
ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മന്ത്രാലയം, ആഭ്യന്തര
മന്ത്രാലയം, കമ്പ്യൂട്ടര് എമാര്ജന്സി റെസ്പോണ്സ് സംഘം, നാഷണല്
ക്രിട്ടിക്കല് ഇന്ഫര്മേഷന് ഇന്ഫ്രാ സ്ട്രക്ചര് പ്രോട്ടെക്ഷന് സെന്റര്,
സെന്ട്രല് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്വെറ്റിഗേഷന് , ഡിഫന്സ് റിസര്ച്ച് ആന്ഡ്
ഡെവലപ്മെന്റ് ഓര്ഗനൈസേഷന് എന്നിവയില് നിന്നുമുള്ളവര് ഇന്ത്യാ
ഗവണ്മെന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു

അടുത്ത ഘട്ട സൈബര് ചര്ച്ചകള് വാഷിംഗ്ടണില് 2017 ല് നടത്താമെന്ന് ഇരു
രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു

