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ஐ. நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் (16-19 ஆகஸ்ட் 2021) இந்தியாவின் 

பிரெசிரென்சி முயற்சிகளுக்கு தலைலை வகிக்க நியூயார்க்க்கிற்கு  

ரவளிவிகாெ அலைச்சர்  வருலக  

ஆகஸ்ட் 15, 2021  

 

ரவளியுறவுத்துலற அலைச்சர் ொக்ெர் எஸ். ரெய்சங்கர் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு 

கவுன்சிலின் (யு]என்எஸ்சி) ெனாதிபதியாக இருந்த பபாது நியூயார்க்க்கிற்கு வருலக 

தருகிறார் ைற்றும் ஆகஸ்ட் 18 ைற்றும் 19 ஆகிய பததிகளில் இெண்டு உயர்ைட்ெ 

லகரயழுத்து நிகழ்வுகளுக்கு தலைலை தாங்குகிறார். முதல் நிகழ்வு ஆகஸ்ட் 18 ,2021 ‘ 

பாதுகாவைர்கலளப் பாதுகாத்தல்: ரதாழில்நுட்பம் ைற்றும் அலைதி காத்தல்’ பற்றிய 

திறந்த விவாதைாக இருக்கும். ஆகஸ்ட் 19, 2021 அன்று இெண்ொவது நிகழ்வு ‘ 

பயங்கெவாதச் ரசயல்களால் சர்வபதச அலைதி ைற்றும் பாதுகாப்புக்கு 

அச்சுறுத்தல்கள்’ என்ற தலைப்பில் ஓர் உயர்நிலை விளக்கைாக இருக்கும். இந்த 

இெண்டு தலைப்புகளும் அதன் இன்னிங்சின் பபாது இந்தியாவுக்கான 

முன்னுாிலைகள்.       

 

2. அலைதி காப்பது குறித்த திறந்த விவாதம் ‘ பாதுகாவைர்கலளப் பாதுகாத்தல்’ என்ற 

கருப்ரபாருளில் கவனம் ரசலுத்தும், அலைதி காப்பாளர்களின் பாதுகாப்லபயும் 

பாதுகாப்லபயும் பைம்படுத்துவதற்கு நவீன ரதாழில்நுட்ப கருவிகலளப் 

பயன்படுத்துதல் ைற்றும் அலைதி காக்கும் குழுக்கள் தங்கள் ஆலைகலளத் திறம்பெ 

ைற்றும் திறம்பெ ரசயல்படுத்த உதவுதல். இந்த சம்பந்தைாக, இந்தியா, ஐ.நா வுென் 

இலைந்து யுலனட் அபவர் பைலெலய உருவாக்கும், இது ஒர் சூழ்நிலை 

விழிப்புைர்வு ரைன்ரபாருள் திட்ெைாகும், இது ஒரு அலைதி காக்கும் ரசயல்பாட்டு 

லையத்லத ஒரு பைாதல் ைண்ெைத்தில் நிைப்பெப்பு நிைவெத்லத நிகழ்பநெத்தில் 

காட்சிப்படுத்தவும் பகுப்பாய்வு ரசய்யவும் அனுைதிக்கிறது. சைச்சீெற்ற 

அச்சுறுத்தல்கலள கண்ெறிவதில் நவீன கண்காைிப்பு ரதாழில்நுட்பத்தின் தாக்கத்லத 

நீருபிப்பலத இந்த திட்ெம் பநாக்கைாக ரகாண்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் அலைதி 

காப்பாளர்களுக்கான முகாம் பாதுகாப்பு, ஒட்டுரைாத்த பாதுகாப்பு நிலைலை ைற்றும் 

சூழ்நிலை விழிப்புைர்வின் தெத்லத பைம்படுத்துவபத இதன் பநாக்கம்.முனிஸ்ைா 

(ைாலி) யுஎன்ைிஸ்( ரதற்கு சூொன்) யுஎன்எப்ஐசிஒய்பி(லசப்ெஸ்) ைற்றும் அைீபசாம்( 



பசாைாலியா) ஆகிய நான்கு ஐ.நா அலைதி காக்கும் பைிகளில் யுலனட் விழிப்புைர்வு 

தளத்லத ஆெம்பிக்க இந்தியா ஐநாவுென் கூட்டு பசர்ந்துள்ளது. 

3. இந்த பயைத்தின் பபாது,’ அலைதி காக்கும் ரதாழில்நுட்பத்திற்கான கூட்டு’ 

முயற்சிக்கு ஆதெவாக இந்திய அெசுக்கும் ஐநாவுக்கும் இலெபய புாிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் லகரயழுத்தாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புாிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தத்லத ரசயல்படுத்தும் நிறுவனங்கள், அலைதி காக்கும் லையம்  CUNPK- 

இந்தியப் பக்கத்தில்) ைற்றும் UN C41SR அலைதி நெவடிக்லககளுக்கான அகாெைி ( 

கட்ெலள, கட்டுப்பாடு, தகவல் ரதாெர்பு, கைினிகள்,நுண்ைறிவு,கண்காைிப்பு 

ைற்றும் கண்காைிப்பு) என்ரெப்பப ( உகாண்ொ) ஐ.நா.வின் பக்கம்.     

4 ஆகஸ்ட்  19 ஆம் பததி ஐஎஸ்ஐஎல்/பெஷால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல் குறித்து ஐ.நா 

ரபாதுச்ரசயைாளாின் ஆறு ைாத அறிக்லக பற்றிய விளக்க அைர்வுக்கு ரவளியுறவு 

அலைச்சர் தலைலை வகிக்கும், “ பயங்கெவாதச் ரசயல்களால் சர்வபதச அலைதி 

ைற்றும் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல்கள்”என்ற நிகச்ழ்த்தி நிெலின் கீழ்.      

5. இந்த விெயத்தின் பபாது, ரவளிவிகாெ அலைச்சர் இந்த யுஎன்எஸ்சி உயர்ைட்ெ 

நிகழ்வுகளில் ஓெங்களில் ைற்ற உறுப்புநாடுகளின் ரவளியுறவு அலைச்சர்களுென் 

இருதெப்பு சந்திப்புகலளயும் நிகழ்த்துவார்.   

நியூ ரெல்லி  

ஆகஸ்ட்  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. 
 
 


