தேசிய

பாதுகாப் பு

பபாறுப் பிற் காக

பிரிக்ஸ் உயர் பிரதிநிதிகள் கூட்டம்
பெப் டம் பர் 15, 2016
1. பாதுகாப்பு

பபாறுப்பிற் காக

பிரதிநிதிகளின்

ஆறாவது

பிரிக்ஸ்

கூட்டம்

புது

பெப்டம் பர ் 2016 வியாழக்கிழமம அன்று

உயர ்

தில் லியில் ,

15

நமடபபற் றது.

ஸ்ரீ அஜித் டடாவல் , டதசிய பாதுகாப்பு ஆடலாெகர ், இந்திய
குடியரசு

அரொங் கம் ,

இந்த

கூட்டத்திற் கு

தமலமம

தாங் கினார.்
2. பிடரசில் இருந்து வந்த குழுவிமன மாண்புமிகு பபாது
பெயலாளர ் பெர ்ஜிடயா பவஸ்ட்பபலன் எட்ெ ்பகாபயன்,
மாநில அமமெ ்ெர ், பிடரசில் குடியரசு ஜனாதிபதிகத்தில்
நிறுவன

பாதுகாப்பிற் கான

அவர ்களும்

அமமெ ்ெரமவ

தமலவர ்

மாண்புமிகு திரு நிடகாலாய் பி பட்ருபெவ் ,

ரஷியன் கூட்டமமப்பு பாதுகாப்பு ெமபயின் பெயலாளர ்
ருஷிய

குழுவிமனயும் ,

அரெமவ

உறுப்பினர ்,

குழுவிமனயும் ,
மஹ்பலாபபா

மாண்புமிகு
சீன

மக்கள்

மாண்புமிகு
,

அரெ

திரு

திரு

யாங்

ஜீெ ்சி,

குடியரசு

சீனா

பங் கிபெனி

பாதுகாப்பு

டடவிட்

அமமெ ்ெர ்

பதன்

ஆப்ரிக்கா குழுவிமனயும் தமலமம தாங் கினர.்
3. முக்கியமான ெர ்வடதெ பிரெ ்மனகளில் பிரிக்ஸ் குழுவின்
ொதகமான பங் களிப்மபப் ஏற்றுக் பகாண்ட நிமலயில் ,
பயங் கரவாத
பாதுகாப்பு
குறித்தும்

தடுப்பு,

டபான்ற

மெபர ்

இந்த

ஆடலாசித்தனர.்

பாதுகாப்பு,

பாதுகாப்பு
அவர ்கள்

எரிெக்தி

பிரெ ்சிமனகள்
டமற் கு

ஆசியா

மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா (வானா) பகுதியில் ஏற் பட்டுள் ள
ெமீபத்திய

முன்டனற் றங் கள்

பற் றி

மதிப்பீடுகமள

பரிமாறிக் பகாண்டனர.்
4. தகவல் பகிர ்வு மற்றும் சிறந்த நமடமுமறகள் , மெபர ்
குற் றங் கமள

எதிர ்த்துப்

டபாரிடல் ,

கூட்டு

மெபர ்

பாதுகாப்பு ஆராய் ெ ்சி மற்றும் டமம் பாட்டு மற்றும் திறன்
கட்டிடம் உட்பட பதாழில் நுட்ப மற்றும் ெட்ட அமலாக்க
முகவர ் இமடடய ஒத்துமழப்மப டமம் படுத்தல் மூலம்
மெபர ்
அவர ்கள்

பாதுகாப்பு
இமணய

/

தகவல்

பாதுகாப்பு

பாதுகாப்மப

பகுதியில்

டமம் படுத்த

முயற் சிகமள வலுப்படுத்த ஒப்புக்பகாண்டனர.்

கூட்டு

5. உயர ்

பிரதிநிதிகள்

பயங் கரவாத

ஒத்துமழப்மப

ஊக்குவித்ததுடன்

பிரெ ்சிமனகள்

குறித்து

நமடமுமறகள் , நிபுணத்துவம் , தகவல்
பரிமாற் றம்

பெய் வமதயும்

சிறந்த

மற்றும்

அறிவு

ஊக்குவித்தனர.்

இந்த

சூழலில் , அவர ்கள் முதல் நாள் நமடபபற் ற பயங் கரவாத
தடுப்பு மீதான பிரிக்ஸ் பெயற் குழுவின் கூட்டத்திமன
வரடவற் றனர.்

பயங் கரவாதிகள்

டதமவப்படும்

உபகரணங் கள் ,

பவடிபபாருட்கள்
மற்றும்

ஆயுதங் கள்

ஆகியவற் றிற் கு

பயங் கரவாத

மறுப்படுவதற் கு
ஒத்துமழப்மப

டமலும்

மற்றும்

டதமவப்படும்

வன்பபாருள்
டமலும்

உள் ளடக்குவதற் கு

அவர ்களுக்கு

பபற

நிதி

அணுகுவது

நடவடிக்மகககமள
பிரிக்ஸ்

விரிவாக்க

பயங் கரவாத

ஒப்புக்பகாண்டனர ்

.

பயங் கரவாதத்தின் பூடகாள ஆபத்மத ெமாளிப்பதற் கு
ஒரு உலகளாவிய ெட்ட ஆட்சி டதமவ என்பமத அவர ்கள்
அடிக்டகாடிட்டனர.்
6. நீ ண்ட கால மற்றும் நடுத்தர கால ஆற் றல் பாதுகாப்பு
பிரெ ்சிமனகள்
நாடுகள்

பற் றி

விவாதிக்கும்

இமடடய

பபாருட்டு

வழக்கமான

பிரிக்

ஆற் றல்

உமரயாடல் கமள ஆராய அவர ்கள் ஒப்புக் பகாண்டனர.்
7. அமமதியான

உமரயாடல்

வழிமுமறயில்

மற்றும்

ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் ொெனத்மத பகாள் மககள்
மற்றும் ெர ்வடதெ ெட்டத்திற் கு இணங் க, வானா பகுதியில்
நிலுமவயிலுள் ள

பூெல் கள்

குறித்த

தீரம
் ானத்தின்

டதமவமய சுட்டிக்காட்டியதுடன். இந்த பகுதியில் இருந்து
பவளிப்படும்

பயங் கரவாதம் ,

தீவிரவாதத்திமன
முயற் சிகள் சி

வன்முமறத்

எதிரப
் காள் வதற் கு

ஓன்றாக

பதாகுக்க

பிரிக்ஸ்

பிரிக்ஸ்
உயர ்

பிரதிநிதிகள் ஒப்புக்பகாண்டனர.்
8. பாதுகாப்பு

பதாடர ்பான

அந்தந்த

முகமமகளில்

பரிமாற் றங் கமள
பிரதிநிதிகள்

ஒரு

துமறகளில் ,

படிப்படியாக

ஒத்துமழப்பு

ஒருங் கிமணப்பதற் கு
பிரிக்ஸ்

மற்றும்
உயர ்

கருத்துக்களத்திற் கு

இமெந்தனர.்
9. டதசிய பாதுகாப்பு ஆடலாெகர ் ஸ்ரீ அஜித் டடாவல் தங் கள்
ஈடுபடுத்தி மற்றும் இந்த கூட்டம் பவற் றிகரமாக நடக்க
பெய் து தமது பங் களிப்புகமள அளித்த பிரிக் நாடுகள்

இருந்து

வந்த

தனது

நன்றிமயத் பதரிவித்தார.்
புது டில் லி,
பெப் டம் பபர் 15,2016

ெகாக்களுக்கு

அவர ்

தனது

