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ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സുരക്ഷാ ക്ൗൺസിലിലല ഇന്ത്യൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിന് 
തുടക്കം ക്ുറിക്കാൻ വിദേശക്ാരയമഷ്ട്ന്ത്ിയുലട നയൂ ദയാർക്ക് സന്ദർശനം (16-19 
ഓഗസ്റ്റ് 2021) 

ഓഗസ്റ്റ് 15, 2021 

 

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുലട സുരക്ഷാ ക്ൗൺസിലിന്ലറ (UNSC) ക്ഷ സ്ഥാനവുമായി 
ബന്ധലെട്ട്  വിദേശക്ാരയ മഷ്ട്ന്ത്ി ദ ാ. എസ്. ജയശങ്കർ നയൂദയാർക്ക് 
സന്ദർശിക്കുക്യും ഓഗസ്റ്റ് 18, 19 തിയ്യതിക്ളിലായി രണ്ടു ഉന്നത 
ഇവന്റുക്ളിൽ  ദനതൃതവം നൽക്ുക്യും ലെയ്യുന്നു . ആേയ ഇവന്് 2021 
ഓഗസ്റ്റ് 18 നു 'സംരക്ഷക്ർ സംരക്ഷിക്കുക്: സാദങ്കതിക്വവേയം സമാധ്ാന 
പാലനവും' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തുന്ന തുറന്ന സംവാേമാണ് ക്ൂടാലത 
രണ്ടാമലത്ത െടങ്ങ് 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19 നു നടത്തുന്നു, ഇതിൽ  'തീഷ്ട്വവാേ 
ഷ്ട്പവർത്തനം മൂലം അന്ത്ാരാഷ്ട്ര സമാധ്ാനത്തിനും 
സുരക്ഷയ്ക്ക്കുലമതിലരയുള്ള ലവലലുവിളിക്ൾ ' എന്നതിലനക്കുറിച്ചുള്ള 
വിവരണം നൽക്ുന്നു. ഐക്യരാര സഭ സുരക്ഷാ ക്ൗൺസിൽ ക്ാലയളവിൽ 
ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങളും ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽക്ുന്നവയായിരിക്കും. 
 

2. സംരക്ഷക്ലര സംരക്ഷിക്കുക് എന്ന വിഷയത്തിൽ   സമാധ്ാനപാലക്രുലട 
സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും  വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും സമാധ്ാനപരമായ 
േൗതയങ്ങൾക്ക് അവരുലട ഉത്തരവുക്ൾ ഫലഷ്ട്പേമായും ക്ാരയക്ഷമമായും 
നടെിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും   ആധ്ുനിക് സാദങ്കതിക് 
ഉപക്രണങ്ങളുലട ഉപദയാഗവും ഉൾലെലട തുറന്ന െർച്ചയ്ക്ക്ക് 
വിദധ്യമാക്കും. ഇദതത്തുടർന്ന്  , ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുമായി ദെർന്ന ഇന്ത്യ 
ഒരു UNITE AWARE പ്ലാറ്്ദഫാമിന് തുടക്കം ക്ുറിക്കുന്നതാണ്, ഇത് സമാധ്ാന 
ഷ്ട്പവർത്തന ദക്ഷ്ട്ന്ദങ്ങൾക്ക് സംഘർഷ ദമലലക്ളിലല യാാർത്ഥ അവസ്ഥ 
ക്ാണാനും വിലയിരുത്താനും സാധ്ിക്കുന്ന സാഹെരയ അവദബാധ്ദത്താട് 
ക്ൂടിയ ഒരു ദസാഫ്ററ്് ലവയർ  ദഷ്ട്പാഷ്ട്ഗമാണിത്.ഷ്ട്ക്മരഹിതമായ ഭീഷണിക്ൾ 
ക്ലണ്ടത്തുന്നതിൽ ആധ്ുനിക് നിരീക്ഷണ സാദങ്കതിക്വിേയക്ൾക്കുള്ള 
ഷ്ട്പഭാവലത്ത സൂെിെിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ദഷ്ട്പാജക്റ്റ്് ലക്റ്ഷയം വയ്ക്ക്കുന്നത്. 
അൺ  സമാധ്ാനപാലക്ർക്കുള്ള ക്യാ ് സുരക്ഷ, ലമാത്തത്തിലുള്ള സുരക്ഷ 
സാഹെരയം ക്ൂടാലത സാഹെരയ അവദബാധ്ത്തിന്ലറ ഗുണദമന്മ എന്നിവ 
ലമച്ചലെടുത്തുന്നതിനും ഇത് ലക്ഷയമിടുന്നു.ആേയമായി ഇനിപറയുന്ന നാല് 
UN സമാധ്ാനപാലന മിഷനുക്ളിൽ UNITE AWARE പ്ലാറ്്ദഫാം 
ലക്ാണ്ടുവരാനാണ് ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുമായി സലയം ദെരുന്നത്.: 



MUNISMA (മാലി), UNMISS (േക്ഷിണ സു ാൻ ), UNFICYP (വസഷ്ട്പസ്) ക്ൂടാലത AMISOM 

(ദസാമാലിയ). 

 

3. ‘സമാധ്ാനപാലനത്തിനുള്ള സാദങ്കതിക് പങ്കാളിത്തം’ എന്ന 
സംരംഭദത്താടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ധ്ാരണ പഷ്ട്തം, ഇന്ത്യ , ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ 
ഭരണ ദക്ഷ്ട്ന്ദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ ഒെ് വയ്ക്ക്കുലമന്ന് 
ഷ്ട്പതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ധ്ാരണ പഷ്ട്തം നടെിൽ വരുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ  
ഭാഗത്ത് നിന്നും ലസന്ലറർ  ദഫാർ  യു എൻ  പീസ്ക്ീെിംഗ് (CUNPK) ഉം 
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുലട ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉഗാണ്ടയിലല എന്ലറലബ UN C4SIR 
അക്കാേമി of പീസ്  ഓപലറഷൻസ് (ക്മണ്ട്, ക്ദഷ്ട്ണ്ടാൾ, ക്മ്മയൂണിദക്കഷൻ , 
ക് യൂദട്ടഴ്സസ്, ഇന്ലറലിലജൻസ്, സരവിലലലയൻസ് ക്ൂടാലത റിദക്ാവനസൻസ് ) 
ഉം എക്റ്സിക്യൂട്ടിംഗ് എജൻസിക്ളായി ഷ്ട്പവർത്തിക്കുന്നതാണ്.   

  

4. ഓഗസ്റ്റ്  19 ന്, ‘തീഷ്ട്വവാേ ഷ്ട്പവർത്തനങ്ങൾ വഴി അന്ത്ാരാഷ്ട്ര 
സമാധ്നത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്ക്കും ദനരിടുന്ന ഭീഷണിക്ൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ 
ISIL/ േ’ഇഷ് എന്നിവ മൂലമുണ്ടായ ഭീഷണിക്ലളക്കുറിച്ചുള്ള UN 
ലസഷ്ട്ക്ട്ടറിജനറലിന്ലറ റിദൊർട്ട് EAM അവതരിെിക്കും. 
5. സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ, UNSC ഉന്നതതല പരിപാടിക്ൾക്ക് പുറദമ അംഗ 
രാജയങ്ങളിലല വിദേശ മഷ്ട്ന്ത്ിമാരുമായും  ഇന്ത്യൻ  വിദേശക്ാരയ മഷ്ട്ന്ത്ി 
ക്ൂടിക്കാഴ്സെ നടത്തും. 
 

നയൂ  ൽഹി 
ഓഗസ്റ്റ്  15, 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. 
 


