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குவாட் தலைவர்களின் உச்சிமாநாட்டில் பிரதமாின் பங்ககற்பு  

சசப்டம்பர் 24, 2021  

 

பிரதமர் ஸ்ரீ நகரந்திர கமாடி 24 சசப்டம்பர் 2021 அன்று அசமாிக்காவின் வாஷிங்டன் டி.சியில் 

நடந்த முதல் குவாட் தலைவர்களின் உச்சிமாநாட்டில், ஆஸ்திகரலியாவின் பிரதமர் ஸ்காட் 

கமாாிசன், ஜப்பானின் பிரதமர் கயாஷிஹிட் சுகா மற்றும் அசமாிக்காவின் ஜனாதிபதி கஜாசப் 

பிடன் ஆகிகயாருடன் பங்ககற்றார். அசமாிக்காவின். தலைவர்கள் மிகவும் பயனுள்ள கருத்துப் 

பாிமாற்றத்லத அதுகவ பாிமாற்றப்பட்ட விருப்பங்கள் மற்றும்  சகாள்லககள்   குவாட் 

வலரவின்படி அடிககாடிட்டிட்டு நங்கூரமிட்டனர். 

      

2. தலைவர்கள் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் சதற்காசியா மற்றும் இந்கதா-பசிபிக் பிராந்திய 

நிலைலம குறித்த தங்கள் முன்கனாக்குகலள பகிர்ந்து சகாண்டனர். ஆப்கானிஸ்தான் மீது 

அவர்கள் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு, மனிதாபிமான உதவிகளில் தங்கள் ஒத்துலைப்லப ஆைப்படுத்த 

ஒப்புக்சகாண்டனர் மற்றும் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானம் 2593- க்கு இணங்க 

தாலிபான்கலள அலைத்தனர். 

3. தலைவர்கள் பயங்கரவாதப் பினாமிகலள பயன்படுத்துவலதக் கண்டனம் சசய்தனர் மற்றும் 

எல்லை தாண்டிய தாக்குதல்கள் உட்பட பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கலள சதாடங்க அல்ைது 

திட்டமிட பயன்படும் பயங்கரவாதக் குழுக்களுக்கு எந்த தளவாட, நிதி அல்ைது இராணுவ 

ஆதரலவயும் மறுப்பதன் முக்கியத்துவத்லத வலியுறுத்தினர். 

4. குவாட் தலைவர்கள் மார்ச் 2021 உச்சி மாநாட்டிலிருந்து குறிப்பாக ககாவிட்-19 தடுப்பூசி 

கூட்டாண்லமக்கு பிறகு ஏற்பட்ட முன்கனற்றத்லத எடுத்துக் சகாண்டனர்.அக்கடாபர் 2021 முதல், 

இந்தியா- பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கு இந்தியாவால் தயாாிக்கப்பட்ட ககாவிட் 19  தடுப்பூசிகலள 8 

மில்லியன் கடாஸ்களுடன் இந்தியா வைங்குவதாக பிரதமாின் அறிவிப்லப அவர்கள் 

வரகவற்றனர். நாடுகள் மற்றும் தடுப்பூசி சான்றிதழ்களின் பரஸ்பர அங்கீகாரம். 

5.தலைவர்கள் காைநிலை மாற்றம்,கப்பல் மற்றும் துலறமுக சசயல்பாடுகளில் 

டிகார்கபாலனகசஷன்முயற்சிகள், சுத்தமான லஹட்ரஜன் சதாைில்நுட்பத்லதப் 

பயன்படுத்துதல்,சபாறுப்பான மற்றும் சநகிழ்வான சுத்தமான ஆற்றல் விநிகயாகச் சங்கிலிகளின் 

கதலவ குறித்து உறுதியான நடவடிக்லககள் குறித்து விவாதித்தனர். இந்த சூைலில், நமது பைம் 

மற்றும் திறன்கலள கருத்தில் சகாண்டு, உைகளாவிய பசுலம லஹட்ரஜன் கூட்டணிலய பிரதமர் 

முன்சமாைிந்தார். தலைவர்கள் ஒரு கப்பல் பணிக்குழுலவத் சதாடங்கினர், இது கப்பல் மதிப்பு 

சங்கிலிலய பசுலமயாக்குதல் மற்றும் டிகார்கபாலனசிங் ஆகியவற்லற ஒருங்கிலணக்கும். மும்லப 

துலறமுக அறக்கட்டலள மற்ற மூன்று குவாட் நாடுகளின் துலறமுகங்களுடன் இந்த முயற்சியில் 

பங்ககற்கும்.       



6. தலைவர்கள சதாைில்நுட்ப வடிவலமப்பு,கமம்பாடு, ஆளுலக மற்றும் பயன்பாடு குறித்த குவாட் 

ககாட்பாடுகலள சவளியிட்டனர், இது பிராந்தியத்லத மட்டுமல்ை, உைகத்லதயும் சபாறுப்பான, 

திறந்த, உயர்தர கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வைிநடத்தும் 

7. மக்கள் இலணப்புகலள எளிதாக்கவும், வலுப்படுத்தவும், அசமாிக்காவில் STEM துலறகளில் 

முதுநிலை மற்றும் முலனவர் பட்டங்கலளப் சபற தலைவர்கள் ஆண்டுக்கு 100 மாணவர்களுக்கு 

சபல்சைாஷிப் திட்டத்லத அறிவித்தனர்.   

8.பிராந்திய உள்கட்டலமப்பு கதலவகள் மற்றும் ஒருங்கிலணப்பு அணுகுமுலறகள்,சதாைில்நுட்ப 

உதவி மற்றும் திறன் கமம்பாட்டு முயற்சிகளின் மதிப்பீடுகலளப் பகிர்ந்து சகாள்ள ஒரு குவாட் 

உள்கட்டலமப்பு ஒருங்கிலணப்புக் குழு சதாடங்கப்பட்டது. 

9. காைநிலை மாற்றம், கபாிடர் தயார்நிலை மற்றும் பகிரப்ட்ட களங்களில் உள்ள சவால்களுக்கு 

பதிைளித்தல் மற்றும் மாற்றியலமப்பதற்காக சசயற்லகக்ககாள் தரலவ பாிமாறிக்சகாள்ள 

விண்சவளி ஒத்துலைப்பு பணிக்குழுலவ தலைவர்கள் அலமத்தனர்.   

10. உச்சிமாநாடு குவாட்டின் கநர்மலறயான கவகத்லதயும் அதன் ஆக்கப்பூர்வமான நிகழ்ச்சி 

நிரலையும் உைக நன்லமக்கான சக்தியாக உருவாக்க ஒரு வாய்ப்பாக அலமந்தது. தலைவர்கள் 

தங்கள் அர்பணிப்லப மீண்டும் வலியுறுத்தினர் மற்றும் இைவச, திறந்த மற்றும் உள்ளடக்கிய 

இந்கதா-பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான பார்லவலயப் பகிர்ந்து சகாண்டனர்.வைக்கமான 

சதாடர்புகலளப் கபணவும் உயர்மட்ட உலரயாடாலைத் சதாடரவும் அவர்கள் 

ஒப்புக்சகாண்டனர். 

உச்சிமாநாடு முடிவு ஆவணங்கள்  

a.கூட்டு அறிக்லக  

b. உண்லமத் தாள்  

c. சதாைில்நுட்ப வடிவலமப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாகம் பற்றிய சகாள்லககளின் நிலை.  

வாஷிங்டன் டி.சி.  

சசப்டம்பர்  24, 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. 

 

 


