
தேசிய பாதுகாப்பு பபாறுப்பிற்காக 

பிரிக்ஸ் உயர ்பிரதிநிதிகள் கூடட்ம் 

பெப்டம்பர ்15, 2016 

1. பாதுகாப்பு பபாறுப்பிற்காக  பிரிக்ஸ் உயர ்

பிரதிநிதிகளின் ஆறாவது கூடட்ம் புது தில்லியில், 15 

பெப்டம்பர ் 2016 வியாழக்கிழமம அன்று  நமடபபற்றது. 

ஸ்ரீ அஜித ்டடாவல், டதசிய பாதுகாப்பு ஆடலாெகர,் இநத்ிய 

குடியரசு அரொங்கம், இநத் கூடட்தத்ிற்கு தமலமம 

தாங்கினார். 

2. பிடரசில் இருநத்ு வநத் குழுவிமன மாண்புமிகு பபாது 

பெயலாளர ் பெரஜ்ிடயா பவஸ்டப்பலன் எடெ்ப்காபயன், 

மாநில அமமெெ்ர,் பிடரசில் குடியரசு ஜனாதிபதிகதத்ில் 

நிறுவன பாதுகாப்பிற்கான அமமெெ்ரமவ தமலவர ்

அவரக்ளும்  மாண்புமிகு திரு நிடகாலாய் பி படர்ுபெவ், 

ரஷியன் கூடட்மமப்பு பாதுகாப்பு ெமபயின் பெயலாளர ்

ருஷிய குழுவிமனயும், மாண்புமிகு திரு யாங் ஜீெச்ி, 

அரெமவ உறுப்பினர,் சீன மக்கள் குடியரசு சீனா 

குழுவிமனயும், மாண்புமிகு திரு பங்கிபெனி டடவிட ்

மஹ்பலாபபா , அரெ பாதுகாப்பு அமமெெ்ர ் பதன் 

ஆப்ரிக்கா குழுவிமனயும்  தமலமம தாங்கினர். 

3. முக்கியமான ெரவ்டதெ பிரெம்னகளில் பிரிக்ஸ் குழுவின் 

ொதகமான பங்களிப்மபப் ஏற்றுக் பகாண்ட நிமலயில், 

பயங்கரவாத தடுப்பு, மெபர ் பாதுகாப்பு, எரிெக்தி 

பாதுகாப்பு டபான்ற இநத் பாதுகாப்பு பிரெச்ிமனகள் 

குறிதத்ும் ஆடலாசிதத்னர். அவரக்ள் டமற்கு ஆசியா 

மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா (வானா) பகுதியில் ஏற்படட்ுள்ள 

ெமீபதத்ிய முன்டனற்றங்கள் பற்றி மதிப்பீடுகமள 

பரிமாறிக் பகாண்டனர். 

4. தகவல் பகிரவ்ு மற்றும் சிறநத் நமடமுமறகள், மெபர ்

குற்றங்கமள எதிரத்த்ுப் டபாரிடல்,  கூடட்ு மெபர ்

பாதுகாப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் டமம்பாடட்ு மற்றும் திறன் 

கடட்ிடம் உடப்ட பதாழில்நுடப் மற்றும் ெடட் அமலாக்க 

முகவர ் இமடடய ஒதத்ுமழப்மப டமம்படுதத்ல் மூலம் 

மெபர ் பாதுகாப்பு / தகவல் பாதுகாப்பு பகுதியில் 

அவரக்ள் இமணய பாதுகாப்மப டமம்படுதத் கூடட்ு 

முயற்சிகமள வலுப்படுதத் ஒப்புகப்காண்டனர். 



5. உயர ் பிரதிநிதிகள் ஒதத்ுமழப்மப ஊக்குவிதத்துடன் 

பயங்கரவாத பிரெச்ிமனகள் குறிதத்ு சிறநத் 

நமடமுமறகள், நிபுணதத்ுவம், தகவல் மற்றும் அறிவு 

பரிமாற்றம் பெய்வமதயும் ஊக்குவிதத்னர். இநத் 

சூழலில், அவரக்ள் முதல் நாள் நமடபபற்ற பயங்கரவாத 

தடுப்பு மீதான பிரிக்ஸ் பெயற்குழுவின் கூடட்தத்ிமன 

வரடவற்றனர். பயங்கரவாதிகள் அவரக்ளுக்கு 

டதமவப்படும் உபகரணங்கள், ஆயுதங்கள் மற்றும் 

பவடிபபாருடக்ள் ஆகியவற்றிற்கு டதமவப்படும் நிதி 

மற்றும் பயங்கரவாத வன்பபாருள் பபற அணுகுவது 

மறுப்படுவதற்கு டமலும் நடவடிக்மகககமள 

உள்ளடக்குவதற்கு டமலும் பிரிக்ஸ் பயங்கரவாத 

ஒதத்ுமழப்மப விரிவாக்க ஒப்புகப்காண்டனர ் . 

பயங்கரவாததத்ின் பூடகாள ஆபதம்த ெமாளிப்பதற்கு 

ஒரு உலகளாவிய ெடட் ஆடச்ி டதமவ என்பமத அவரக்ள் 

அடிக்டகாடிடட்னர்.  

6. நீண்ட கால மற்றும் நடுதத்ர கால ஆற்றல் பாதுகாப்பு 

பிரெச்ிமனகள் பற்றி விவாதிக்கும் பபாருடட்ு பிரிக் 

நாடுகள் இமடடய வழக்கமான ஆற்றல் 

உமரயாடல்கமள ஆராய அவரக்ள் ஒப்புக் பகாண்டனர். 

7. அமமதியான உமரயாடல் வழிமுமறயில் மற்றும் 

ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் ொெனதம்த பகாள்மககள் 

மற்றும் ெரவ்டதெ ெடட்தத்ிற்கு இணங்க, வானா பகுதியில் 

நிலுமவயிலுள்ள பூெல்கள் குறிதத் தீரம்ானதத்ின்  

டதமவமய சுடட்ிக்காடட்ியதுடன். இநத் பகுதியில் இருநத்ு 

பவளிப்படும் பயங்கரவாதம், வன்முமறத ்

தீவிரவாததத்ிமன  எதிரப்காள்வதற்கு பிரிக்ஸ் 

முயற்சிகள்சி ஓன்றாக பதாகுக்க பிரிக்ஸ் உயர ்

பிரதிநிதிகள் ஒப்புகப்காண்டனர். 

8. பாதுகாப்பு பதாடரப்ான துமறகளில், படிப்படியாக 

அநத்நத் முகமமகளில் ஒதத்ுமழப்பு மற்றும் 

பரிமாற்றங்கமள ஒருங்கிமணப்பதற்கு உயர ்

பிரதிநிதிகள் ஒரு பிரிக்ஸ் கருதத்ுக்களதத்ிற்கு 

இமெநத்னர். 

9. டதசிய பாதுகாப்பு ஆடலாெகர ் ஸ்ரீ அஜித ் டடாவல் தங்கள் 

ஈடுபடுதத்ி மற்றும் இநத் கூடட்ம் பவற்றிகரமாக நடக்க 

பெய்து தமது பங்களிப்புகமள அளிதத் பிரிக் நாடுகள் 



இருநத்ு வநத்  தனது ெகாக்களுக்கு அவர ் தனது 

நன்றிமயத ்பதரிவிதத்ார். 

புது டில்லி, 

பெப்டம்பபர ்15,2016 


