
 

ஊடக வெளியீடு 

 

உலகளாெிய பலதரப்பு வபாறிமுறறகள் சிக்கலுக்குட்படுத்தப்படுெதால், பண்டுங் 

ககாட்பாடுகளின் வபாருத்தப்பாட்டிறை வெளிெிெகார வசயலாளர் ஆரியசிங்க 

அடிக்ககாடிட்டுக் காட்டிைார் 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ப ாதுச் சப யின் 74 வது அமர்வின்  க்க நிகழ்வாக, 2019 பசப்டம் ர் 26 ஆந் திகதி 
நியூயயார்க்கில் நபடப ற்ற அணியசரா இயக்கத்தின் அபமச்சர்கள் மட்டக் கூட்டத்தில் 

உபரயாற்றும் ய ாது, உலகளாவிய  லதரப்பு ப ாறிமுபறகள் சிக்கலில் இருக்கும் யநரத்தில், 

 ண்டுங் யகாட் ாடுகளின் ப ாருத்தப் ாடு குறித்து பவளிவிவகார பசயலாளர் ரவிநாத ஆரியசிங்க 

அடிக்யகாடிட்டுக் காட்டினார். உலக மக்கள் பதாபகயில் 55 சதவதீத்பத அணியசரா இயக்கம் 

உள்ளடக்கியுள்ளதால், பதற்கு உலகின், குறிப் ாக வளர்ந்து வரும் சிறிய நாடுகளின் 

கரிசபனகளுக்கு குரல் பகாடுப் து அதன் தார்மீகக் கடபமயாகும். 

 

யமாதல்கள், இடம்ப யர்வு, காலநிபல மாற்றம் மற்றும் பதாற்று யநாய்கள் ய ான்ற யதசிய 

எல்பலகபள மீறும் தற்ய ாபதய உலகளாவிய சவால்கபள எதிர்பகாள்ளும் அணியசரா 

இயக்கத்தின் முயற்சிகளுக்கான தனது உறுதிப் ாட்பட இலங்பக மீண்டும் உறுதிப் டுத்தியது. 

காலநிபல மாற்றம் ய ான்ற  ாரம் ரியமற்ற  ாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் ப ாருளாதார மற்றும் 

சமூக சவாலாக மட்டுமல்லாமல், மனிதனால் உருவாக்கப் ட்ட ய ரழிவுகள் காரணமாக 

சமூகங்களும் நாடுகளும்  ாதிக்கப் டக்கூடிய  ாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலாக பவளிப் ட்டுள்ளன. 2019 

பசப்டம் ர் 23 ஆந் திகதி ஐக்கிய நாடுகள் தபலபமயகத்தில் நபடப ற்ற ஐக்கிய நாடுகள் 

ப ாதுச்பசயலாளரின் காலநிபல பதாடர் ான நடவடிக்பககளுக்கான உச்சி மாநாட்பட வரயவற்ற 

அயத யவபள, இலங்பக ய ான்ற தீவு நாடுகளில் காலநிபல மாற்றத்தினால் ஏற் டுத்தப் டும் 

எதிர்மபறயான தாக்கங்கள் குறித்து பசயலாளர் ஆரியசிங்க தனது ஆழ்ந்த கவபலபய 

பவளிப் டுத்தினார். சிலியில் நபடப றவுள்ள COP25 ஆனது,  ரிஸ் ஒப் ந்தத்தில் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள கடபமகபள நிபறயவற்றுவதன் வாயிலாக காலநிபல மாற்றத்பத 

எதிர்ப் தற்கான முயற்சிகபள அதிகரிக்கும் என்று பவளிவிவகார பசயலாளர் நம் ிக்பக 

பதரிவித்தார். 

 

அபனத்து வபகயான இனபவறி, பவறுப்பு மற்றும் வன்முபறத் தீவிரவாதத்பத எதிர்ப் தில் 

இலங்பக முக்கியத்துவம் ப றுகிறது என்றும் இலங்பகயில் ஈஸ்டர் ஞாயிறு தின 

தாக்குதல்களால் நிரூ ிக்கப் ட்டுள்ள புதிய அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து கவனம் பசலுத்த யவண்டிய 

அவசியம் உள்ளது என்றும் பவளிவிவகார பசயலாளர் ஆரியசிங்க பதரிவித்தார். இத்தபகய 

உலகளாவிய அச்சுறுத்தல் அபனத்து நாடுகளினதும்  ாதுகாப்ப யும் அச்சுறுத்துவதுடன், ஒரு 

நாட்டினால் தனியாக அதபனக் பகயாள முடியாது, மாறாக கூட்டு முயற்சிகள் அவசியம் என்று 

குறிப் ிட்டதுடன், இந்த உலகளாவிய  ாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலுக்கு ஆக்கபூர்வமான மற்றும் 

ஒத்திபசவான முபறயில் கூட்டாக  ங்களிப் தற்கு அணியசரா இயக்கத்திற்கு அபழப்பு விடுத்தார். 

கருத்துச் சுதந்திரம் உறுதி பசய்யப் ட்டுள்ள ஒரு சுதந்திர சமுதாயத்பத இலங்பக நம்புகின்றது, 

எனினும் பவறுக்கத்தக்க ய ச்சு, இபணயம் மற்றும் சமூக ஊடகத் தளங்கபள துஷ் ிரயயாகம் 

பசய்வதற்கான அச்சுறுத்தல் குறித்து விழிப்புடன் இருக்க யவண்டும் என்று பவளிவிவகார 

பசயலாளர் குறிப் ிட்டார். 

 

'சர்வயதச அபமதி மற்றும்  ாதுகாப்ப ப் ய ணுவதற்கும், நாடுகளுக்கிபடயய நட்புறவுகள் மற்றும் 

ஒத்துபழப்ப  வளர்ப் தற்குமானபதாரு வழிமுபறயாக இபறயாண்பம மற்றும் அரசியல் 



சுதந்திரத்தின் பகாள்பககபள நிபலநிறுத்துதல்' என் து அபமச்சர்கள் மட்டக் கூட்டத்தின் 

கருப்ப ாருளாக அபமந்ததுடன், இந்தக் கூட்டத்தின் ய ாது விபளவு ஆவணபமான்றும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்டது. இலங்பக 1955ஆம் ஆண்டின்  ண்டுங் மாநாட்டின் இபண 

அனுசரபணயாளராகவும், அணியசரா இயக்கத்தின் ஸ்தா க உறுப் ினராகவும் உள்ளது. கடந்த 

ஆறு தசாப்தங்களாக இந்தக் குழு பதாடர்ந்து முன்யனற்றமபடந்து வருவதுடன், அதன் 

உறுப் ினர்கள் பதாபக தற்ய ாது ஐக்கிய நாடுகள் சப யில் 120 ஆக, அதாவது மூன்றில் இரண்டு 

 ங்கான உறுப் ினர் பதாபகபயயும் தாண்டியதாக அபமந்துள்ளது.  

 

 

ஐ.நா. வுக்கான இலங்பகயின் நிரந்தரத் தூதரகம்  
நியூயயார்க் 
 

26 பசப்டம் ர் 2019 

 


