
कायम�व�पी यूएनएससी सद�य बन�यासाठ� ता�पुरत ेसद�य�व 
मह�वाचे पाउल

शांतता आ ण सुर"ेची देखभाल कर�याची  जबाबदार& 
सन 2021 ची सु�वात भारतासाठ अ�यंत खास असणार आहे. 1 
जानेवार�पासून भारत पु�हा एकदा संयु त रा!" सुर#ा 
प$रषदेचा (यूएनएससी) ता�पुरता सद&य(temporary member) 
झाला.ह� जगातील सवा)त मोठ व सव,-च .नण)य घेणार� सं&था 
आहे. 1 जानेवार� 2021 पासून भारताचे सद&य�व दोन वषा1साठ 
असेल.संयु त रा!" सुर#ा मंडळाचा ता�पुरता सद&य 4हणून 
भारत मह5वपूण) भू6मका बजावणार आहे.
भारत 8थम 1950-51 म9ये यूएनएससीचा ता�पुरता सद&य 
झाला. �यानंतर 1967-68, �यानंतर 1972-73, 1977-78, 
1984-85, 1991-92 आ:ण 2011-12 म9ये भारत ता�पुरता 
सद&य 4हणून .नवडला होता. आप;या सव) काय)काळात, 
<वकसनशील देशां-या >हतासाठ आ:ण जगा-या <व<वध भागात 
शांतता 8&था<पत कर@यासाठ भारताने <वशेषतः काम केले 
आहे. स9या यूएन मधील भारताचे <वBयमान 8.त.नधी पीआर 
यूएन CDमूतE आहेत.
आतंररा!"�य शांतता आ:ण सुर#ेची देखभाल कर@याची 8ाथ6मक 
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जबाबदार� सुर#ा प$रषदेची आहे. यात 15 सद&य आहेत आ:ण 
8�येक सद&याला एक मत आहे. युनायटेड नेश�स-या सनद 
अंतग)त सव) सद&य रा!"ांना प$रषदे-या .नण)यांचे पालन 
कर@यास बांधील आहे.
जगात यु9द ,>हसंाचार थांबवुन शांतता 8&था<पत कर@यात 
सुर#ा प$रषद पुढाकार घेत.े त ेशांतत-ेया मागा)ने तोडगा 
काढ@यासाठ प#ांना भाग पाडतात Hकंवा शांतता कराराकरता 
मसुBयाची 6शफारस करतात. काह� 8करणांम9ये, सुर#ा प$रषद 
आतंररा!"�य शांतता व सुर#ा राख@यासाठ आJथ)क .नब1ध 
लाद@याचा Hकंवा बळाचा वापर कर@याचा .नण)य घेउ शकत.े
ऑग�ट 2021 म*ये भारत शि,तशाल& प-रषदेचा अ*य"
संयु त रा!"संघ मुLयालय �यूयॉक)  येथे आहे.सं&थेची &थापना 
२४ ऑ टोबर, १९४५ ला झाल� होती.संयु त रा!"े सुर#ा प$रषद 
हे संयु त रा!"संघाचे एक मुLय अंग आहे. सुर#ा प$रषदेत 
एकूण पंधरा सभासद रा!"े असतात.अमे$रका, Pा�स, इंRलSड, 
र6शया व Jचन ह� पाच रा!"े सुर#ा प$रषदेची 
&थायी(permanent members) सभासद आहेत. 
चीन सोडून चार कायम सद&यांनी भारताबरोबर सकारा�मक 
काम कर@याची इ-छा Uय त केल� आहे.यूएनएससी-या पाच 
कायम&व�पी सद&यांपैकW (अमे$रका, र6शया, CXटन आ:ण 
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Pा�स) यांनी यापूवEच भारता-या .नवडणुकWचे &वागत केले आहे 
आ:ण भारताबरोबर काम कर@याची तयार� दश)<वल� आहे.
भारत या प$रषदेत नॉवY, के.नया, आयल1ड आ:ण मेि सको 
यां-यासह पाच &थायी सद&य चीन, Pा�स, र6शया, CXटन आ:ण 
अमे$रका आ:ण ता�पुरत ेसद&य ए&टो.नया, नायजर, स[ट 
िUह�स[ट, \यु.न6शया आ:ण िUहएतनाम या प$रषदेत बसणार 
आहे. ऑग&ट 2021 म9ये भारत 15 देशीय शि तशाल� 
प$रषदे-या अ9य#पदाची जबाबदार� &वीकारेल. 8�येक सद&य 
देश एका म>ह�यासाठ प$रषदेचे अ9य# होत.े
संयु,त रा01 सुर"ा प-रषद काय करत?े
संयु त रा!" सुर#ा प$रषद ह� संयु त रा!"ां-या 6 8मुख 
सं&थापैकW एक आहे. जगातील शांतता आ:ण सुर#ा सु.नि]चत 
करणे हे �याचे मुLय काय) आहे, �या6शवाय संयु त रा!" संघात 
जाग.तक &तरावर वेगवेगळे <वषय &वा^य,आरोRय,आतंर-राि!"य 
कायदे तयार करणे मान<वJधकार संबंधात आणी ईतर अनेक 
मह�वा-या <वषयावर  काम करणे सुर#ा प$रषदे-या कामाचा 
एक भाग आहे. ह� प$रषद जगभरातील >हसंाचार होणाया) देशांना 
शांतता मोह�मे पाठवत ेआ:ण जर जगातील कोण�याह� भागात 
ल!कर� कारवाईची आव]यकता असेल तर सुर#ा प$रषद 
ठरावा-या मा9यमातून याची अंमलबजावणी करत.े
सन २०२० म9ये `या8कारे भारताने चीन-या >हमालयातील 
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आUहानाचा सामना केला आहे, �याकड े जगाचे ल# भारतावर 
क[ >aत आहे. आप;या आbमकतनेे अनेक देशांना Dास देणाया� 
चीनने युएनएससीम9ये पाHक&तानला पा>ठंबा देऊन का]मीरचा 
मुBदा उपि&थत कर@याचा 8य�न केला होता. अशा प$रि&थतीत 
ह� दोन वषा1ची सद&यता ह� भारतासाठ या आUहांनाचा सामना 
कर@यासाठ मोठ संधी 6सBध होऊ शकत.े
स*याची प-रि�तथी
संयु त रा!"ातील चीनने आपले &थान प9दत6शर$र�या माग-या 
काह� वषा)त बळकट केले आहे. केवळ अथ)संक;पात �याचे 
योगदान वाढलेले नाह�, तर �यांचे अनेक अJधकार� अनेक 
संघटनां-या उ-चपदांवर पोहचले आहेत व �याचा चीन पुरेपुर 
फ़ायदा उठवत आहे. काि]मरचा मुBदा भारता<वdBध उठवून चीन 
पाHक&तानला मदत कर@याचा 8य�न कर�त आहे.पाHक&तानी 
दहशतवाBयांना वाचव@या्करता चीन पु�हा पु�हा मदत करतो.
अशा प$रि&थतीत भारता-या युएनएससी-या सद&य�वाची वेळ 
आणखी मह5वाची बनत.े स9या-या काळात शेजाf यांसह एक 
मोठा धोका बनले;या चीनचा सामना कर@यासाठ भारताला या 
संधीचे फार <वचारपूव)क वापर करावा लागेल. राि!"य &तरावर 
चीन<वरोधात कठोर .नण)य घेतले;या भारताला आतंररा!"�य 
&तरावरह� तशीच मनोवhृी दश)वावी लागेल.
राजक3य 4हतसंबंधांची काळजी घेणे आव8यक 
संयु  त व 8भावशाल� देशांमधील संयु त रा!"ातील मुदत सुd 
हो@यापूवE आप;या भू6मके<वषयी भारताने बरेच <वचारमंथन केले 
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आहेत. `यांचा आवाज जाग.तक Uयासपीठावर 8भावीपणे 
पोहोचत नाह� अशा देशां-या आवाजावर भा!य करणे हा 
भारताचा मानस आहे. जाग.तक Uयासपीठावर भारताची भू6मका 
सात�याने वाढत आहे. दहशतवादासह <व<वध जाग.तक 
सम&यांबाबत जगाने भारताचा आवाज ऐक@यास सु�वात केल� 
आहे. स9या-या काय)काळात संयु त रा!"ात कायम&व�पी 
सद&य बन@याकरता हे एक मह�वाचे पाउल आहे `यामुळे 
भारताची मु�सBद� 8भाव  वाढणार आहे.
प$रषदेशी संबंJधत .नण)यां-या क[ a&थानी भारताने आप;या 
धोरणा�मक आ:ण राजकWय >हतसंबंधांची काळजी घेणे आव]यक 
आहे.  भारत हाँगकाँग आ:ण तैवान-या <वरोधात चीनी 
हुकूमशाह� पावले थांबव@यास भारत मदत क� शकतो. 
मह5वा-या मुBBयांवdन भारताने आपले &प!टपणे मांडणे गरजेचे 
आहे. 
भारतासाठ मह5वाचे मुBदे आहेत सीमावतE दहशतवाद, 
दहशतवादाला 6मळणारा .नधी, मनी लाँklगं, का]मीर अशा 
मुBBयांवर�ल भारताची ता�पुरती सद&यता भारताची ि&थती 
मजबूत करेल. दहशतवादा<वdBध जाग.तक आघाडी मजबूत 
करणे हे भारताचे 8ाधा�य असेल. परंतु स9याचे वातावरण पाहता 
कोरोना<वdBध-या जाग.तक सहकाया)त भारत अJधक 
सकारा�मक भू6मका बजावेल. आता जेUहा भारत कोरोना लस 
उ�पादक 4हणून संपूण) जगाकड े पहात आहे, तUेहा भारताची 
जबाबदार� वाढत.े
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संयु,त रा01ां9या सुधारणांचा अपूण: अज;डा पूण: करणार 
अ6लकड-या काह� म>ह�यांत भारतीय पंत8धान नर[a मोद� 
आ:ण पररा!"मंDी एस. जयशंकर यांनी 8�येक आतंररा!"�य 
Uयासपीठावर युएनएससी सुधारणांचा मुBदा उपि&थत केला 
आहे. सmट[बर २०२० म9ये संयु त रा!"ां-या अJधवेशनाला 
संबोJधत करतानाह� पंत8धान मोद�ंनी यूएनएससीमधील 
सुधारणांचा जोरदार समथ)न केला. यूएनएससी-या पाच 
सद&यांपैकW केवळ चीनच भारताला कायम&व�पी सद&य 
बन<व@यास समथ)न देत नाह�. इतर सव) देश यासाठ तयार 
आहेत.संयु त रा!"ातील सुधारणांचा अपूण) अज[डा पूण) 
कर@यासाठह� भारत ह� संधी वापरणार आहे.
भारत येथे काम करताना पंत8धान nी नर[a मोद� यांनी 
मांडले;या 5 मुBBयांवर ल# क[ >aत करेल.त े
आहेत,स�मान(Respect), संवाद(Dialogue), 
सहयोग(Cooperation), शांती(Peace) आ:ण सगoया जगाकरता 
समBृधी(Prosperity).
सवा:त मह=वाचे *येय कायम�व�पी सद�य बनणे
२०२० वषE दोन मह5वा-या घटना घडले;या आहेत. एक तर 
करोना महामार� मुळे जगा-या अथ)Uयव&थेचे कंबरड ेमोडलेले 
आहे आ:ण दसुरे चीन-या दादाJगर�मुळे सगळे जग D&त आहे. 
परंतु �यां-या<व�Bध कारवाई कर@याची ल!कर� #मता भारत 
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सोडून इतर देशांनी फारशी दाखवल� नाह�. आता लगेचच 
भारताला 6लCबया आ:ण ता6लबान आ:ण दहशतवाद <वरोधी 
क6मट�चे अ9य# 4हणून .नयु त कर@यात आले आहे. 
अफगा:ण&तानम9ये जर शांतता .नमा)ण करायची असेल तर 
.तथे चाललेला >हसंाचार हा थांबायलाच पा>हजे. या<वषयी भारत 
नेहमीच ल# ठेवुन आहे, आता �यावर ल# ठेवता येईल आ:ण 
अफगा:ण&तानात शांतता .नमा)ण करता येईल. दहशतवा्दा 
<व�9द जगाला एकCDत कर@याचा 8य�न भारत गेले अनेक वष) 
करत आहे. आशा कd या कW ह� स6मती चांगले काम कdन 
जगाला आणी भारताला असलेला दहशतवादाचा धोका कमी 
कर@यात यश 6मळेल.
भारता-या रा!"�य जीवनाम9ये संयु त रा!" सुर#ा 
प$रषद (यूएनएससी) या सं&थेचेचे मह�व फार आहे .कारण 
जगातले वेगवेगळे देश इथे एकD येतात आ:ण जगासमोर 
असले;या सम&या ,आUहाने आ:ण यावरती �या-या 
उपाययोजनांवर <वचार करतात.ददुpवाने भारताने या मह5वा-या 
संघटनेम9ये आपला 8भाव वाढव@याचा कधीह� 8य�न केला 
नाह�, माD चीनने �यां-या आJथ)क श  तीचा वापर कdन संयु त 
रा!"-या वेग वेRoया सं&थांमधे घुसखोर� क�न आपला जगावर 
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8भाव वाढवला. आ:ण �यां-याकड ेअसले;या ताकद�चा वापर 
भारता <व�9द केला. मह�वाचे आहे कW आता 6मळाले;या संधीचा 
वापर कdन भारताने पBधतशीरपणे या सं&थे-या वेगवेगoया 
संघटनांम9ये 8वेश कdन चीन आ:ण पाHक&तान-या संबंधांम9ये 
आपले रा!"�य आहेत जपावे. या6शवाय इतर देशांसमोर 
असले;या सम&या सुBधा जगा-या पटलावरती आणून, �यावर 
उपाययोजना कdन, सगoया जगाची 8गती वाढव@याकरता 
आपले योगदान Bयावे. �यामुळे जग आप;याला एक जबाबदार 
रा!" 4हणून या सं&थेम9ये कायमचे म[बर बनव@याकरता मदत 
करतील. तचे आपले येणाfया काळाम9ये सवा)त मह5वाचे 9येय 
असावे.
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