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ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) భద్రతా మండలిలో భారత్ సారథ్య చొరవలక్ు 
అధ్యక్షత వహ ంచేంద్ుక్ు విదశేీ వయవహారాల మంతిర న్యయయార్క్ పరయటన్ 
(2021 ఆగస్్ట 16-19) 
ఆగస్్ట 15, 2021 
 

1. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (యూఎన్ఎస్ట సీ)కి భారత్ అధ్యక్షత సంద్రభంగా విదేశీ వ్యవ్హారాల 
మంతిర (ఈఏఎం) డా. ఎస్ట. జ్ ైశంక్ర్ న్యయయార్్ లో పరయట ంచన్ున్ాారు అలాగే ఆగస్్ట 18 మరియు 19వ్ 
తేదీన్ జ్రగిే ర ండు ఉన్ాత స్ాా యి కీలక్ కారయక్రమాలక్ు అధ్యక్షత వ్హిస్ాా రు. ‘రక్షక్ులన్ు పరిరక్షంచడం: 
స్ాంకేతిక్త మరియు శాంతి పరిరక్షణ’ అన్ే అంశంప ై బహిరంగ చరచ రూపంలో మొద్ట  కారయక్రమం 2021 
ఆగస్్ట 18న్ జ్రుగుత ంది. ఇక్ ర ండో  కారయక్రమాన్నా 2021 ఆగస్్ట 19న్ న్నరవహిస్ాా రు. ‘ఉగరవాద్ చరయలతో 
అంతరాా తీయ శాంతి మరియు భద్రతక్ు ప ంచి ఉన్ా ముపపు’ అన్ే అంశంప ై ఉన్ాత స్ాా యి వివ్రణ ఇంద్ులో 
ఉంట ంది. యూఎన్ఎస్ట సీలో భారత్ సభయతవ కాలం సమయంలో ఈ ర ండయ అతయంత పరా ధాన్యత క్లిగిన్ 
అంశాలుగా ఉంటాయి. 
 
2. శాంతి పరిరక్షణప ై జ్రిగే బహిరంగ చరచలో ‘రక్షక్ులన్ు పరిరక్షంచడం’ అన్ే థీమ ప ై పరధాన్ంగా ద్ష ట్్  
స్ారించన్ున్ాారు. అధ్ున్ాతన్ స్ాంకేతిక్తతో క్ూడషన్ స్ాధాన్ాలన్ు ఉపయోగించడం దావరా శాంతి 
పరిరక్షక్ులక్ు రక్షణ మరియు భద్రతన్ు ప ంచడం అలాగే తమ కారాయచరణలన్ు సమరావ్ంతంగా, 
పరభావ్వ్ంతగా అమలు చేస ంద్ుక్ు శాంతి పరిరక్షణక్ు తోడాుట న్ు అందించడం వ్ంట వి దీన్నలో పరధాన్ంగా 
ఉంటాయి. ఈ న్ేపథ్యంలో, యూఎన్ భాగస్ావమయంతో ‘‘యన్ ైట్ అవేర్’’ అన్ే పాా ట్ ఫామ న్ు భారత్ 
పరా రంభంచన్ుంద.ి ఘరషణాతమక్ పరా ంతాలోా  రియల్ ట ైమ పరా తిపదిక్న్ క్ేతర స్ాా యిలో పరిసటాత లన్ు 
ఊహించడాన్నకి అలాగే విశలా్టంచడాన్నకి శాంతి పరిరక్షణ కారయక్లాపాల కేందరా న్నకి తోడాుట న్ు అందించే 
పరిసటాత ల అవ్గాహన్ స్ాఫ్్ట వేర్ పర ర గరా మ ఇది. అసమాన్ ముపపులన్ు గురిాంచే విషయంలో అధ్ున్ాతన్ 
న్నఘా స్ాంకేతిక్త యొక్్ పరభావాన్నా పరద్రిశంచడమే ఈ పరా జ్ క్ు్  పరధాన్ లక్షయం. యూఎన్ శాంతి పరిరక్షక్ుల 



కోసం కాయంప్ భద్రత, మొతాం భద్రతా పరిసటాత లు, అలాగే పరిసటాత లక్ు సంబంధించిన్ అవ్గాహన్ న్ాణయతన్ు 
మెరుగుపరిచాలన్ాది దీన్న ముఖ్యయదేేశం. ముంద్ుగా న్ాలుగు యూఎన్ శాంతి పరిరక్షణ మిషన్ లు: 
MUNISMA (మాలి), UNMISS (ద్క్షణ సయడాన్), UNFICYP (స ైపరస్ట) మరియు AMISOM 
(స్ర మాలియా)లలో ‘‘యున్ టై్ అవేర్’’ పాా ట్ ఫామ న్ు పరా రంభంచడం కోసం యూఎన్ తో భారత్ జ్ట ్ క్ట ్ంది. 
 
3. ఈ పరయటన్ సంద్రభంగా ‘శాంతి పరిరక్షణలో స్ాంకేతిక్త కోసం భాగస్ావమయం’ చొరవ్క్ు సంబంధించి భారత 
పరభుతవం మరియు యూఎన్ మధ్య అవ్గాహన్ ఒపుంద్ం (ఎంఓయూ)ప ై సంతకాలు జ్రిగే అవ్కాశం ఉంది. 
ఈ ఎంఓయూ కోసం కారయన్నరావహక్ ఏజ్ న్సీలుగా యూఎన్ శాంతి పరిరక్షణ కేంద్రం (సీయూఎన్ పీక ే– భారత్ 
పక్ాన్) అలాగే యూఎన్ తరఫపన్ ఎంట బే (ఉగాండా) కేంద్రంగా ఉన్ా శాంతి కారయక్లాపాలక్ు సంబంధించిన్ 
యూఎన్ సీ4ఐఎస్టఆర్ (క్మాండ్, క్ంటరర ల్, క్మూయన్నకేషన్ీ, క్ంపయయటర్ీ, ఇంట లిజ్ న్ీ, న్నఘా మరియు 
పరయవేక్షణ) వ్యవ్హరిస్ాా యి. 
 
4. ఆగస్్ట 19న్, ‘‘ఉగరవాద్ చరయలతో అంతరాా తీయ శాంతి మరియు భద్రతక్ు ముపపు’’ అన్ే అజ్ ండా అంశం 
కింద్ ఐఎస్టఐఎల్/దాయిష్  దావరా ప ంచి ఉన్ా ముపపుప ై యూఎన్ స క్రటరీ జ్న్రల్ అరధ వారిషక్ న్నవేదిప ై 
వివ్రణ స షన్ క్ు ఈఏఎం అధ్యక్షత వ్హిస్ాా రు. 
 
5. ఈ పరయటన్ సంద్రభంగా, యూఎన్ ఎస్ట సీ ఉన్ాత స్ాా యి కారయక్రమాల సమయంలోన్ే ఇతర సభయ దేశాల 
విదేశాంగ మంత ర లతో దైైవపాక్షక్ సమావేశాలోా  క్ూడా విదేశీ వ్యవ్హారాల మంతిర పాలంట ంటారు. 
 
న్యయఢిలీ్ల 
ఆగస్్ట 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. 

 


