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സമുദ്രസുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്: അന്താരാഷ്്ദ്ര 

സഹകരണത്തിനായുള്ള വിഷ്യം'' എന്ന ദ്രമമയത്തിലുള്ള 

യുഎന്എസ് സി ഉന്നതതല സംവാരത്തില് ദ്രധാനമദ്ന്തി 

അധയക്ഷനാകും 

 

''സമുദ്രസുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്: അന്താരാഷ്്ദ്ര സഹകരണത്തിനായുള്ള വിഷ്യം'' എന്ന 

ദ്രമമയത്തില ് ഉന്നതതലത്തില ് നരക്കുന്ന തുറന്ന ചര്ച്ചയില ് ദ്രധാനമദ്ന്തി ദ്രീ നമരദ്ര മമാരി 

അധയക്ഷനാകും. ഓഗസ്്റ്റ 9ന് വവകിട്ട് 5.30ന് വീഡിമയാ മകാണ്ഫറന്സിംഗിലൂടരയാണ ്

സംവാരം. 

മയാഗത്തില ്ഐകയരാഷ്്ദ്രസഭയുടര സുരക്ഷാ കൗണ്സിലിടല അംഗരാജ്യങ്ങളിടല നിരവധി 

രാഷ്്ദ്രത്തലവന്മാരും യുഎന്നില് നിന്നും സുദ്രധാന ദ്രാമരരിക സംഘരനകളില് നിന്നുമുള്ള 

ഉന്നതതല വക്താക്കളും രടെരുക്കും. സമുദ്രമമഖലയിടല കുറ്റകൃതയങ്ങടളയും 

അരക്ഷിതാവസ്ഥടയയും ഫലദ്രരമായി മനരിരുന്നതിനുള്ള മാര്ഗങ്ങടളക്കുറിച്ചും 

സമുദ്രമമഖലയിടല ഏമകാരനം രക്തിടപ്പരുത്തുന്നതിടനക്കുറിച്ചും തുറന്ന സംവാരം ദ്രദ്ധ 

മകദ്രീകരിക്കും. 

സമുദ്രസുരക്ഷയുടരയും സമുദ്രമമഖലയിടല കുറ്റകൃതയങ്ങളുടരയും വിവിധ വരങ്ങടളക്കുറിച്ച ്

യുഎന് സുരക്ഷാ സമിതി ചര്ച്ച ടചയ്യുകയും ദ്രമമയങ്ങള് രാസാക്കുകയും ടചയ്തിട്ടുണ്്ട. എെിലും 

ഉന്നതതലത്തില ് നരക്കുന്ന തുറന്ന ചര്ച്ചയില ് ദ്രമതയക കാരയരരിരാരിയായി സമുദ്രസുരക്ഷ 

സമദ്ഗമായ രീതിയില് ചര്ച്ച ടചയ്യുന്നത് ഇതാരയമാണ്. സമുദ്രസുരക്ഷയുടര വിവിധ 

വരങ്ങള് അഭിസംമ ാധന ടചയ്യാന് ഒരു രാജ്യത്തിനു മാദ്തം കഴിയില്ല. അതുടകാണ്ടുതടന്ന, 

ഐകയരാഷ്്ദ്രസഭയുടര സുരക്ഷാ സമിതിയില ് ഈ വിഷ്യം സമദ്ഗമായി രരിഗണിമക്കണ്ടത് 

ദ്രധാനമാണ്. സമുദ്ര മമഖലയിടല രരമ്പരാഗതവും അല്ലാത്തതുമായ 

ഭീഷ്ണികള് ദ്രതിമരാധിക്കുന്നതിടനാപ്പം, സമുദ്രസുരക്ഷയുടര സമദ്ഗമായ സമീരനം 

സമുദ്രത്തിടല നിയമാനുസൃത ദ്രവര്ത്തനങ്ങടള സംരക്ഷിക്കുകയും രിന്തുണയ്ക്കുകയും 

മവണം. 

സിന്ധു നരീതര സംസ്കാരത്തിന്ടറ കാലം മുതല് തടന്ന സമുദ്രങ്ങള് ഇന്തയയുടര 

ചരിദ്തത്തില ് ദ്രധാന രെ ്വഹിച്ചിട്ടുണ്്ട. സമുദ്രങ്ങടള സമാധാനത്തിന്ടറയും സമൃദ്ധിയുടരയും 

ഉരാധിയായി കാണുന്ന നമ്മുടര നാഗരിക തതവങ്ങടള അരിസ്ഥാനമാക്കി, ദ്രധാനമദ്ന്തി ദ്രീ 

നമരദ്ര മമാരി 'സാഗര'് (മമഖലയിടല എല്ലാവര്ക്കും സുരക്ഷയും വളര്ച്ചയും) എന്ന കാഴ്ചപ്പാര് 

2015ല ് മുമന്നാട്ടുവച്ചിരുന്നു. സമുദ്രങ്ങളുടര സുസ്ഥിര ഉരമയാഗത്തിനുള്ള സഹകരണ 

നരരരികള്ക്കാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാര് ഊന്നല ് നല്കുന്നത്. കൂരാടത, മമഖലയിടല വിരവസ്തവും 

സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ സമുദ്രമമഖലയ്ക്ക ് ചട്ടക്കൂരും ഒരുക്കുന്നു. 2019ല,് 

കിഴക്കന് ഏഷ്യ ഉച്ചമകാരിയില,് സമുദ്ര സുരക്ഷയുടര ഏഴ ്മമഖലകളില് ദ്രദ്ധ മകദ്രീകരിച്ച് ഈ 

സംരംഭം ഇമന്താ-രസഫിക് സമുദ്ര സംരംഭ(ഐരിഒഐ)ത്തിലൂടര വിരുലീകരിച്ചു. സമുദ്ര 

ആവാസവയവസ്ഥ, സമുദ്ര വിഭവങ്ങള്, മരഷ്ീവികസനവും വിഭവങ്ങളുടര രെുവയ്ക്കലും, 

രുരന്ത സാധയത കുറയ്ക്കലും വകകാരയം ടചയ്യലും, രാസ്ദ്ത-സാമെതിക-വിരയാഭയാസ 

സഹകരണം, വയാരാര ന്ധം, സമുദ്ര ഗതാഗതം എന്നീ മമഖലകളിലാണിവ.  

  



യുഎന് സുരക്ഷാസമിതിയുടര തുറന്ന ചര്ച്ചയ്ക്ക ് അധയക്ഷം നല്കുന്ന ആരയ 

ഇന്തയന് ദ്രധാനമദ്ന്തിയാകും ദ്രീ നമരദ്ര മമാരി. രരിരാരി യുഎന് സുരക്ഷാസമിതി 

കൗണ്സില് ടവ വ്സറ്റില് ഇന്തയന് സമയം വവകിട്ട് 5.30 മുതല്/ നയൂമയാര്ക്ക് സമയം രാവിടല 

എട്ടുമുതല് തത്സമയം കാണാനാകും. 

 

നയൂ ഡൽഹി  

ഓഗസ്്റ്റ 08, 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. 

 


