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21/4க்குப் பின்னர் இலங்ககயில் இயல்பு நிகலகைகய ைீட்வடடுப்பதற்கு உறுதியான உதெி 
ததகெ என இலங்கக கூறுகின்றது 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ப ாதுச் சப யின்  க்க நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக, ஐ.நா ப ாதுச் சப யின் 74வது 

அமர்வுக்கான இலங்பகத் தூதுக்குழுவிற்கு தற்ப ாது தபலபம தாங்கி வரும் பவளிவிவகார 

பசயலாளர் ரவிநாத ஆரியசிங்க அவர்கள்,  யங்கரவாத தடுப்பு அலுவலகத்தின் கீழ்நிபலச் 

பசயலாளர் நாயகம் திரு. விலாடிமிர் பவாபரான்பகாவ் மற்றும் அவரது குழுவினபரயும், 

 யங்கரவாத தடுப்புக் குழுவின் உதவிச் பசயலாளர் நாயகமும், நிபறபவற்றுப்  ணிப் ாளருமான 

திருமதி. மிச்பசல் பகானிங்ஸ்க் ஆகிபயாபர இந்த வாரம் சந்தித்தார். ஐக்கிய நாடுகள் சப க்கான 

இலங்பகயின் நிரந்தர  ிரதிநிதி தூதுவர் பெனுகா பசனவிரத்ன மற்றும் ஏபனய சிபரஷ்ட 

உத்திபயாகத்தர்கள் பவளிவிவகார பசயலாளருடன் இதன் ப ாது இபணந்திருந்தனர்.  

 

ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்கள் குறித்து தயக்கமின்றி கண்டனங்கபளத் பதரிவித்தபமக்காகவும், 

 ல வழிகளிலும் அரசாங்கத்பத ஆதரித்தபமக்காகவும் ஐ.நா. மற்றும் சர்வபதச சமூகத்திற்கும் 

பசயலாளர் நன்றிகபளத் பதரிவித்தார்.  யங்கரவாத தடுப்புக் குழுவின் உதவிச் பசயலாளர் 

நாயகமும், நிபறபவற்றுப்  ணிப் ாளருமான திருமதி. மிச்பசல் பகானிங்ஸ்க் பமற்பகாண்ட 

சமீ த்திய விஜயமானது, பதாடர்புபடய  ங்குதாரர்களுக்கு மத்தியில்,  யங்கரவாதம் மற்றும் 

வன்முபறத் தீவிரவாதத்பத எதிர்பகாள்வதில் உள்நாட்டு முயற்சிகபள ஒருங்கிபணப் தில் 

சிறந்த நபடமுபறகபளப் ப றுவதற்கான வாய்ப்ப  வழங்கியுள்ளது என அவர் விபெடமாக 

சுட்டிக்காட்டினார். 

 

ஐக்கிய இராச்சியம், ஐபராப் ிய ஒன்றியம், ஐக்கிய அபமரிக்கா மற்றும் அவுஸ்திபரலியா ப ான்ற 

நாடுகளிலிருந்து  ல அபமச்சர்கள் மற்றும்  யங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒருங்கிபணப் ாளர்கள், பமலும் 

உலகளாவிய சமூக ஈடு ாடு மற்றும் விரிவாற்றல் நிதியத்தின் நிபுணர் ஒருவர் பமற்பகாண்ட 

விஜயங்கள் குறித்து பவளிவிவகார பசயலாளர் திரு. பவாபரான்பகாவ்விற்கு விளக்கினார். 

நிபுணரின் விஜயத்பதத் பதாடர்ந்து, உடனடியாக கவனம் பசலுத்துவதற்காக அபடயாளம் 

காணப் ட்ட  குதிகள், சமூக பகாள்பகயாக்கம், சமூக ஒருபமப் ாட்டுக்கான இபளஞர்களின் 

ஈடு ாடு, சமூக ஊடகங்கபள கண்காணித்தல்,  ாதிக்கப் டக்கூடிய சமூக இடங்கபள குறிபவக்கும் 

நடவடிக்பககள் மற்றும் மிதவாதமயமாக்கல் ஆகியவற்பற உள்ளடக்கியிருந்தன.  

 

எல்பல நிர்வாகத்பத வலுப் டுத்துதல், முன்கூட்டிய  யணிகள் தகவல் (API) மற்றும்  யணிகள் 

ப யர்  திவுகள் (PNR) ஆகியவற்பற பசயற் டுத்துவதற்காக பமற்பகாள்ளப் ட்ட  ணிகள் குறித்து 

கீழ்நிபல பசயலாளர் நாயகம் பவாபரான்பகாவ் கவனம் பசலுத்தினார். இது சம் ந்தமாக, API / PNR 

அபமப்புடன் ஒருங்கிபணப் தில் மற்றும் வன்முபறத் தீவிரவாதத்பத எதிர்ப் தில் இலங்பக 

முன்பனடுக்கவுள்ள எதிர்கால முயற்சிகளில் பமலதிக உதவிகபள வழங்குவதற்கான ஐ.நா. வின் 

தயார்நிபலபய அவர் பவளிப் டுத்தினார். இலங்பகக்கு பமற்பகாள்ளப் டவிருக்கும் விஜயத்தின் 

ப ாது, முன்னுரிபமகள் குறித்த விடயங்களில் தனது அலுவலகம் இலங்பக அரசாங்கத்துடன் 

ஒருங்கிபணந்து பசயற் டும் என அவர் உறுதியளித்தார். 

 

 யங்கரவாத தடுப்புக் குழு மற்றும் இலங்பகக்கு இபடயிலான பநருங்கிய ஈடு ாட்படயும், உயர் 

மட்ட ஒத்துபழப்ப யும் உதவிச் பசயலாளர் நாயகம் பகானிங்ஸ்க் வரபவற்றார். இலங்பகயுடன் 

ஒத்துபழப் தற்கான ஒரு கட்டபமப்ப  ஐ.நா. உருவாக்கி வருவதாக திருமதி. பகானிங்ஸ்க் 

பதரிவித்தார். பவளிநாட்டு  யங்கரவாத ப ாராளிகபள மீள வழங்குதல், வன்முபறத் 



தீவிரவாதத்பத எதிர்த்தல் மற்றும் எல்பலப்  ாதுகாப்பு பதாடர் ான ப ாருத்தமான  ாதுகாப்புச் 

சப யின் தீர்மானங்களின் கீழ்,  யங்கரவாதத்துக்கு எதிரான சர்வபதசக் கடபமகளுக்கு இணங்க 

இலங்பக பசயற் டுவதற்கு உதவும் நடவடிக்பககளும் இதில் உள்ளடங்கும். 

 

இலங்பக கரிசபனக்குரிய விடயங்கள் குறித்து பதரியப் டுத்துவதில் முழுபமயான அரசாங்க 

அணுகுமுபறபய  ின் ற்றி வருவதாகவும், உதவிக்கான திட்டங்கள் உறுதியானபவயாக 

இருத்தல் அவசியம் என் துடன், இலங்பகயின் திட்டங்களுக்குள் அவற்பற ஒருங்கிபணக்க 

முடியும் எனவும் பசயலாளர் ஆரியசிங்க பதரிவித்தார். இது சம் ந்தமாக, நாட்டின் நலனுக்கு 

உதவும் உறுதியான நடவடிக்பககபள அபடயாளம் காண் தற்கு இலங்பக அரசாங்கமும் ஐ.நா. 

வும் இபணந்து பசயற் ட பவண்டியதன் அவசியம் குறித்து உதவிச் பசயலாளர் நாயகமும், 

பவளிவிவகார பசயலாளரும் ஒப்புக்பகாண்டனர். 

 

38 உலகளாவிய  யங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒருங்கிபணப்பு பநருக்கப்  ணிக்குழுவில் (முன்னாள் CTITF) 

ஒருங்கிபணப்பு மற்றும் ஒத்திபசபவ பமம் டுத்துதல், உறுப்பு நாடுகளுக்கு  யங்கரவாத எதிர்ப்பு 

திறன் பமம் ாட்டு உதவிபய வலுப் டுத்துதல் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சப யின்  யங்கரவாத 

எதிர்ப்பு முயற்சிகளுக்கான காட்சித்தன்பம, ஆபலாசபன மற்றும் வளங்கபள அணிதிரட்டுவதற்கு 

வசதியளித்தல் ப ான்றவற்றுக்காக, 2017 ஜூன் 15ஆந் திகதிய ப ாதுச் சப த் தீர்மானம் 71/291 ஐ 

ஏற்றுக்பகாண்டதன் மூலம் ஐக்கிய நாடுகள் சப யின்  யங்கரவாத தடுப்பு அலுவலகம் (UNOCT) 

நிறுவப் ட்டது. 

 

ஐ.நா.  ாதுகாப்புச் சப யின்  யங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவுக்கு உதவுவதற்கான ஒரு சிறப்பு அரசியல் 

 ணியாக ஐ.நா. வினால்  யங்கரவாத தடுப்புக் குழு நிறுவப் ட்டதுடன்,  யங்கரவாத எதிர்ப்புக் 

குழுவின் பகாள்பகத் தீர்மானங்கபள முன்பனடுத்துச் பசல்லல், உறுப்பு நாடுகளின் நிபுணர் 

மதிப் டீுகபள நடாத்துதல் மற்றும் நாடுகளுக்கு  யங்கரவாத எதிர்ப்பு பதாழில்நுட்  உதவிகளுக்கு 

வசதியளித்தல் ஆகியவற்பற பமற்பகாள்கின்றது.  

 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சப க்கான இலங்பகயின் நிரந்தரத் தூதரகம்  

நியூபயார்க் 

 

02 அக்படா ர் 2019 

 


