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ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் இந்தியாவின் டிசம்பர் 

பிரசிடென்சியின் ககடயாப்ப நிகழ்வுகளுக்கு தகைகை 

தாங்குவதற்காக டவளிவிவகார அகைச்சாின் நியூயார்க் வருகக 

(டிசம்பர் 13-15, 2022) 

டிசம்பர் 12, 2022  
 

2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 14 ைற்றும் 15 ஆம் தததிகளில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 

இந்தியாவின் தற்தபாகதய தகைகைத்துவத்தின் இரண்டு உயர்ைட்ெ அகைச்சர் ககடயழுத்து 

நிகழ்வுகளுக்குத் தகைகை தாங்குவதற்காக டவளிவிவகார அகைச்சர் (EAM), Dr. S. டெய்சங்கர் 

நியூயார்க்கிற்குச் டசல்கிறார். 

 

2. டிசம்பர் 14 அன்று உயர்ைட்ெ அகைச்சர்களின் திறந்த விவாதம் "சீர்திருத்தப்பட்ெ 

பன்முகத்தன்கைக்கான புதிய தநாக்குநிகை" [NORMS] ைற்றும் டிசம்பர் 15 அன்று உயர்ைட்ெ 

விளக்கக்கூட்ெம் "பயங்கரவாதத்கத எதிர்ப்பதற்கான உைகளாவிய அணுகுமுகற - சவால்கள் 

ைற்றும் முன்தனாக்கி டசல்லும் வழி". இந்த இரண்டு கருப்டபாருள்களும் ஐ.நா. பாதுகாப்பு 

கவுன்சிலில் அதன் தற்தபாகதய பதவிக் காைத்தில் இந்தியாவிற்கு முக்கிய முன்னுாிகைகளாக 

உள்ளன. 

 

3. சீர்திருத்தப்பட்ெ பன்முகத்தன்கை பற்றிய திறந்த விவாதத்தின் முதன்கைக் கவனம், ஐ.நா. 

பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நீண்ெகாை சீர்திருத்தங்கள் உட்பெ, உைகளாவிய ஆளுகக பைதரப்பு 

கட்ெகைப்பில் சீர்திருத்தங்களின் அவசரத் ததகவகய தீவிரைாக நிவர்த்தி டசய்ய அகனத்து 

உறுப்பு நாடுககளயும் ஊக்குவிப்பதாகும். இந்த சந்திப்பில் ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் டபாதுச் 

டசயைாளர் ைற்றும் 77வது ஐ.நா.டபாதுச் சகப கூட்ெங்ககளயும் காணும்.  

 

4. தனித்தனியாக, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பற்றிய உயர்ைட்ெ விளக்கைானது, உைகளாவிய 

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு கட்ெகைப்பின் பரந்த டகாள்கககளில் கவுன்சில் உறுப்பினர்களிகெதய 

ஒருைித்த கருத்கத ஊக்குவிக்க முயல்கிறது ைற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு குழுவின் சிறப்புக் 

கூட்ெத்தில் ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்ெ டெல்லி பிரகெனத்கத தைலும் உருவாக்குவகத 

தநாக்கைாகக் டகாண்டுள்ளது. மும்கப ைற்றும் புதுதில்லியில் அக்தொபர் 28-30 தததிகளில். 



 

5. இந்த பயணத்தின் தபாது, ஐநா தகைகையக வளாகத்தில் ைகாத்ைா காந்தியின் ைார்பளவு 

சிகைகய EAM திறந்து கவக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சகபக்கு இந்தியா அளித்த பாிசாக 

இருக்கும் இந்த ைார்பளவு சிகை, ஐநா தகைகையகத்தில் நிறுவப்படும் முதல் காந்தி 

சிகையாகும். 

 

6. EAM ஆனது "அகைதிகாப்பாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு டபாறுப்புக்கூறுவதற்கான 

நண்பர்களின் குழுகவ" டதாெங்கும். ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் ஆகஸ்ட் 2021 இன் 

இந்தியாவின் தகைகைத்துவத்தின் தபாது, ஐ.நா. அகைதி காக்கும் பகெயினருக்கு எதிரான 

குற்றங்களுக்கு டபாறுப்புக்கூறகை உறுதிடசய்வதில் ஒரு தீர்ைானம் ஏகைனதாக 

ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்ெது என்பது குறிப்பிெத்தக்கது. இந்தியாவுென், "அகைதி காவைர்களுக்கு 

எதிரான குற்றங்களுக்கான டபாறுப்புக்கூறலுக்கான நண்பர்கள் குழு", வங்காளததசம், எகிப்து, 

பிரான்ஸ், டைாராக்தகா ைற்றும் தநபாளம் தபான்ற துருப்புக்ககள பங்களிக்கும் நாடுககள 

அதன் இகணத் தகைவர்களாகக் டகாண்டிருக்கும். 

 

7. EAM ஐ.நா டபாதுச்டசயைாளர் ைற்றும் டபாதுச் சகபயின் தகைவருென் 

கைந்துகரயாெல்ககள நெத்தும், அத்துென் இந்திய ெனாதிபதியின் உயர்ைட்ெ ககடயாப்ப 

நிகழ்வுகளில் கைந்துடகாள்ளும் அவரது சகாக்களுென் இருதரப்பும் ஈடுபடும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. "சர்வததச திகன ஆண்டு 2023" பற்றிய இந்தியாவின் 

முன்முயற்சிகயக் காண்பிக்கும் ஒரு சிறப்பு புககப்பெக் கண்காட்சி, திகன அடிப்பகெயிைான 

ைதிய உணவுென், ஐ.நா டபாதுச் டசயைாளர் ைற்றும் UNSC உறுப்பு நாடுகளுக்கு EAM ஆல் 

நெத்தப்படும். 

 

நியூ டெல்லி  

டிசம்பர் 12, 2022 

 

 
 

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. 

 


