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चतुरुु्ज सुरक्षा संवाद (QUAD): तते्त्व, महत्त्व | MPSC नोट्स 
QUAD- चतुरुु्ज सुरक्षा संवाद, हा एक अनौपचारिक धोिणात्मक मंच आहे; ज्यामधे्य यूएसए, भाित, ऑस्ट्र ेलिया आलण 

जपान या चाि िाष्टर ांचा समावेश आहे. मुक्त, समृद्ध आलण सववसमावेशक इंडो-पॅलसलिक प्रदेशासाठी काम किणे हे QUAD 

चे प्राथलमक उलिष्ट आहे. जपानचे पंतप्रधान लशंजो आबे यांनी 2007 मधे्य क्वाडच्या लनलमवतीची कल्पना सववप्रथम मांडिी 

होती. 

अिीकडच्या काळात, जगात सध्या चािू असिेल्या भू-िाजकीय स्थथतीमुळे QUAD बातम्ांमधे्य पालहिे जाऊ शकते. 

एमपीएससी पिीके्षच्या दृलष्टकोनातून ते प्रासंलगक आहे.  

QUAD म्हणजे काय? 

QUAD- Quadrilateral Security Dialogue (QSD) हा एक अनौपचारिक धोिणात्मक मंच आहे ज्यामधे्य यूएसए, भाित, 

ऑस्ट्र ेलिया आलण जपान या चाि िाष्टर ांचा समावेश आहे. 2007 मधे्य जपानचे माजी पंतप्रधान लशंजो आबे यांनी QUAD ची 

औपचारिकता केिी होती. QUAD गटाचे मुख्य िक्ष एक मुक्त आलण सुिलक्षत इंडो-पॅलसलिक प्रदेश थथालपत किणे आहे. 

QUAD: इव्हेंटची टाइमलाइन 

QUAD- चतुभुवज सुिक्षा संवाद लनलमवतीिा कािणीभूत असिेल्या घटनांची टाइमिाइन आहे : 

2007: एशियन आकु ऑफ डेमोक्रसी- ऑस्ट्रेशलया मागे हटले 

चतुभुवज एक 'एलशयन आकव  ऑि डेमोक्रसी' बनवणाि होते. शेवटी, मंगोलिया, कोरियन द्वीपकल्प, मध्य आलशया आलण 

दलक्षण-पूवव आलशयातीि इति काही देशांचा समावेश किण्याची कल्पना होती. तथालप, 'द एलशयन आकव  ऑि डेमोक्रसी'चा 

भाग होण्यासाठी QUAD मधे्य चीनचा समावेश नाही. यामुळे माजी यूएस से्ट्ट लडपाटवमेंट सािख्या तीव्र टीकाकािांना 

कािणीभूत ठििे की हे चीनलविोधी पाऊि आहे. ति काहीनंी यािा 'िोकशाही आव्हान' म्हटिे आहे. चतुभुवजाविीि लचनी 

संतापामुळे ऑस्ट्र ेलियन िोकांमधे्य अस्वथथता पसििी. 2008 मधे्य, केलवन रुड (ऑस्ट्र ेलियाचे माजी पंतप्रधान) यांनी शेवटी 

चतुभुवज संपुष्टात आणिे, ज्यामुळे चीन सिकािशी घलनष्ठ संबंध असल्याचे संकेत लमळािे. 

2012: डेमोकॅ्रशटक शसकु्यररटी डायमंड- शहंद महासागरापासून पशिम पॅशसशफकपयंत सागरी सुरक्षा 

जपान सिकािने शांततावादी संलवधानाची पुनिावृत्ती किण्याचे वचन लदिे आहे. लवशेषतः , जपानचे पंतप्रधान: लशंजो आबे. 

'डेमोकॅ्रलटक लसकु्यरिटी डायमंड'च्या थथापनेसह जपानची युनायटेड से्ट्ट्स ऑि अमेरिका सोबतची सुिक्षा युती पुन्हा 

कॅलिबे्रट किण्याचे त्ांनी वचन लदिे आहे. ही समलवचािी, इंडो-पॅलसलिक देशांची प्रस्तालवत धोिणात्मक युती आहे. हे सवव 

देश चीनच्या वाढत्ा नौदि सामर्थ्ावबिि असुिलक्षत आहेत . 

2017: ऑस्ट्रेशलयाचा पुन्हा प्रवेि- चीनचा प्रशतसाद 
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(ऑस्ट्र ेलियाचे माजी पंतप्रधान) यांच्या नेतृत्वाखािीि ऑस्ट्र ेलियन सिकाििा चीनसोबतच्या ऑस्ट्र ेलियन आलथवक संबंधांमधे्य 

गटबाजी उच्च संघषावत असल्याचे आढळिे. म्हणून, त्ांनी 2008 मधे्य औपचारिक चचेतून माघाि घेण्याचा लनणवय घेतिा. 

तथालप, ऑस्ट्र ेलियन सिकािने पूवीच्या अलनचे्छबिि ठाम आलण ठाम भूलमका घेण्याचा लनणवय घेतिा. 

2020: शिपक्षीय र्ारत- अमेररका, जपान, मलबार नौदल सराव 

मिबाि सिाव 1992 मधे्य सुरू झािा. तथालप, हा सिाव 1998 ते 2001 पयंत थथलगत किण्यात आिा. कािण भािताने 

आस्िक के्षपणास्त्र चाचणी घेतल्यावि यूएस सिकािने भाितावि लनबंध (िष्किी आलण आलथवक) िादिे. शेवटी, 2002 मधे्य 

दोन देशांनी त्ाचे पुनरुज्जीवन केिे. नंति, 2015 मधे्य जपान मिबाि सिावाचा कायमस्वरूपी सदस्य झािा. या सिावात 

िढाऊ युक्ती आलण लसमु्िेटेड युद्ध खेळांचा समावेश आहे. 

QUAD राष्ट्र े आशण चीन 

चीन QUAD चा सदस्य नसल्यामुळे, इति देशांचे चीन लवरुद्धचे धोिण पाहूया- 

अमेररका- 

• पूवव आलशयातीि चीनची वाढ िोखण्यासाठी अमेरिकेने चीनच्या लविोधात प्रलतबंधाचे धोिण अविंबिे. त्ानुसाि, 

युनायटेड से्ट्ट्स हे इंडो-पॅलसलिक प्रदेशात आपिा प्रभाव पित लमळवण्याचे एक साधन मानते. 

• संिक्षण िणनीती याविीि पेंटागॉनच्या त्ांच्या िाष्टर ीय सुिक्षा धोिणाच्या अहवािात चीन आलण िलशया या दोन्ही देशांचे 

अमेरिकेचे मजबूत प्रलतस्पधी म्हणून वणवन किण्यात आिे आहे . 

ऑस्ट्रेशलया- 

• चीन सिकािने ऑस्ट्र ेलियातीि जलमनीच्या पायाभूत सुलवधा प्रदूलषत लवद्यापीठांमधे्य स्वािस्य दाखविे आहे जे 

त्ांच्यासाठी लचंतेचा लवषय बनिे आहे. 

• कािण चीन आलण ऑस्ट्र ेलिया यांच्यातीि सववसमावेशक धोिणात्मक भागीदािीवरून हे लदसून येते की ऑस्ट्र ेलिया 

आलथवक समृद्धीसाठी चीनवि अविंबून आहे. 

जपान- 

• चीन गेल्या दशकापासून या प्रदेशात आपल्या प्रादेलशक सीमा पाि कित आहे आलण जपानने त्ाबिि तीव्र मतभेद 

व्यक्त केिे आहेत. 

• जपानची अथवव्यवथथा लनव्वळ लनयावतीसह चीनसोबतच्या व्यापािावि मोठ्या प्रमाणावि अविंबून आहे जी देशाच्या 

अिीकडीि आलथवक वाढीपैकी एक तृतीयांश भाग आहे. 
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• त्ामुळे चीनसोबतच्या प्रादेलशक लचंता आलण आलथवक गिजांचा समतोि िाखण्यासाठी जपानची काळजी जपानने 

घेतिी पालहजे. 

र्ारत- 

• चीनने केिेिे आंतििाष्टर ीय लनयमांचे उलं्लघन आलण अिीकडच्या वषांत लवशेषतः  दलक्षण चीन समुद्रातीि बेटांवि 

िष्किी सुलवधांचा लवस्ताि आलण िष्किी आलण आलथवक सामर्थ्ावचा लवस्ताि यामुळे भाितासमोि काही मजबूत आव्हाने 

लनमावण झािी आहेत. 

• भाितािा चीनचे सामरिक महत्त्व माहीत आहे आलण तो चीन आलण अमेरिका यांच्यातीि संबंधांमधे्य चतुिाईने समतोि 

साधत आहे आलण त्ामुळे चीनच्या धोिणात्मक स्वायत्ततेसाठी कलटबद्ध आहे, ज्यामुळे चीनिा लदिासा लमळत आहे. 

• खिेति, भाित अमेरिका आलण जपान यांच्यात होणाऱ्या मिबाि लिपक्षीय सागिी सिावात सहभागी होण्यास भािताने 

ऑस्ट्र ेलियािा मनाई केिी आहे कािण त्ामुळे चीनिा नकािात्मक संदेश जाऊ शकतो, जे या सिावाचे कािण आहे. 

• ममल्लापुिम लशखि परिषदेत दोन्ही देशांतीि भागधािकांना केिेल्या धोिणात्मक मागवदशवनाचे महत्त्व आहे, ही 

सकािात्मक घटना आहे . 

QUAD चा आत्मा काय आहे? 

स्स्परिट ऑि QUAD हे खिेति QUAD च्या सदस्य देशांनी माचव 2021 मधे्य जािी केिेिे संयुक्त लनवेदन आहे. या लनवेदनात, 

QUAD च्या सदस्यांनी स्पष्टपणे नमूद केिे आहे की- 

• ते मुक्त, मुक्त, सववसमावेशक, लनिोगी प्रदेशासाठी झटतात जो िोकशाही मूल्यांनी भििेिा असतो. 

• ते इंडो-पॅलसलिक प्रदेशात कायद्याचे िाज्य आलण नेस्व्हगेशनच्या स्वातंत्र्याचे समथवन कितात. भागीदािांच्या चांगल्या 

शे्रणीसह एकि काम किण्यासाठी धूमकेतू. 

• त्ांनी हवामानातीि बदिांशी िढा देण्याचे, देशांच्या अथवव्यवथथा जिद गतीने आलण कोलवड-19 चे आिोग्याविीि 

परिणाम सुधािण्याचे वचन लदिे. 

• सदस्य देशांनी सांलगतिेिी उलिषे्ट आलण प्राधान्यक्रम पुढे नेण्यासाठी त्ांचे उलिष्ट आहे की ते पथकातीि सहभागाप्रती 

त्ांच्या वचनबद्धतेच्या दुप्पट आलण प्रभावी िस लवतिणासाठी िस तज्ञाची थथापना करून िाष्टर ांच्या वैज्ञालनक 

लवत्तपुिवठा आलण उत्पादन क्षमतांची जोड देतीि. 

QUAD प्लस म्हणजे काय? 
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QUAD Plus ही एक इंडो-पॅलसलिक लमनी िॅटिि एंगेजमेंट आहे जी इति महत्त्वाच्या उदयोनु्मख अथवव्यवथथांना OUAD 

मधे्य समाकलित किण्यासाठी आिी आहे. लशवाय, हे एक बहुधु्रवीय दृष्टी प्रदान किते जे आम्हािा QUAD मधे्य सामीि 

असिेल्या िाष्टर ांच्या बहुपक्षीय वाढीचे लवशे्लषण आलण मूल्यांकन किण्यास अनुमती देते. 

म्हणून क्वाड प्लस हे लवद्यमान QUAD चा लवस्ताि म्हणून पालहिे जाऊ शकते. 

क्वाड प्लसच्या उिट ज्याने सामालयक आंतििाष्टर ीय आव्हानांना सामोिे जाण्यासाठी सहकायावची चौकट तयाि किण्याचे मुख्य 

उलिष्ट ठेविे आहे, क्वाड अजूनही सागिी पायाभूत सुलवधा तंिज्ञान आलण आिोग्य आव्हानांशी संबंलधत संवाद आलण पिीके्षच्या 

समस्यांमधे्य धोिणात्मक आहे. 

QUAD ची तत्त्वे 

QUAD गटाच्या थथापनेचा मुख्य िोकस म्हणजे लहंद-पॅलसलिक महासागिातीि सागिी मागांचे लवदेशी आक्रमणकत्ांपासून 

संिक्षण किणे. QUAD हे मुळात लचनी वचवस्व कमी किण्यासाठी एक धोिणात्मक गट आहे. QUAD तत्त्वांद्वािे, लनयम-

आधारित जागलतक व्यवथथा, नेस्व्हगेशनचे स्वातंत्र्य आलण उदािमतवादी व्यापाि प्रणािी सुिलक्षत किणे हे मुख्य उलिष्ट आहे. 

इंडो-पॅलसलिक प्रदेशातीि िाष्टर ांसाठी पयावयी कजव लवत्तपुिवठा किणे हे देखीि त्ाचे उलिष्ट आहे. 

QUAD लचनी व्यापाि आलण लशकािी धोिणे कमी किण्यावि िक्ष कें लद्रत किते आलण उदािमतवादी व्यापाि आलण 

नेस्व्हगेशनचे स्वातंत्र्य प्रदान किण्याचे उलिष्ट ठेवते. 

QUAD चे महत्त्व 

कू्यएडी चीनच्या आलथवक आलण िष्किी उदयाचा धोिणात्मकपणे प्रलतकाि किते. QUAD चे महत्त्व, लवशेषत: भाितासाठी 

आहेतः  

• आपल्या सीमेवि चीनचे शिुत्व वाढल्यास भाित इति QUAD िाष्टर ांचा पालठंबा घेऊ शकतो. 

• सामरिक अने्वषणासाठी भाित इंडो-पॅलसलिक प्रदेशात नौदिाच्या लवस्तािाचा िायदा घेऊ शकतो. 

• सामरिक इंडो-पॅलसलिक प्रदेशात चीनची आक्रमकता आलण जबिदस्ती स्वभाव हा QUAD िाष्टर ांमधे्य वािंवाि चचेचा 

लवषय असल्याचे म्हटिे जाते. 

QUAD सशमट 2022 

24 मे 2022 िोजी टोलकयो येथे QUAD लशखि परिषद आयोलजत किण्यात आिी होती. पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी या लशखि 

परिषदेिा प्रत्क्ष हजेिी िाविी होती. QUAD सलमट 2022 मधे्य संबोलधत केिेिे मुिे चीन आलण तैवान, चीन आलण सोिोमन 

बेटे, युके्रन आलण िलशया आलण उत्ति कोरियाची के्षपणासे्त्र होती. इंडो-पॅलसलिक पाटवनिलशप िॉि मेिीटाइम डोमेन 

अवेअिनेस (IPMDA), से्पस कोऑपिेशन, िस भागीदािी आलण क्वाड िेिोलशप या उपक्रमांवि चचाव झािी. 
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QUAD सशमट 2023 

पुढीि वैयस्क्तक QUAD लशखि परिषद 2023 ऑस्ट्र ेलियाद्वािे आयोलजत केिी जाईि. 

QUAD िा स्वतः साठी एक स्पष्ट दृष्टी असणे आवश्यक आहे. QUAD साठी मोकळेपणाचे प्रदशवन किणे आलण 'मुक्त आलण 

मुक्त इंडो-पॅलसलिक' ची सवव चचाव केवळ घोषणा किण्यापेक्षा अलधक आहे याची खािी किणे महत्वाचे आहे. QUAD ने एक 

मजबूत प्रादेलशक सल्लामसित यंिणा तयाि किण्यावि िक्ष कें लद्रत केिे पालहजे आलण प्रादेलशक महत्त्वाच्या मुद्द्ांवि 

ASEAN िाष्टर ांशी समन्वय साधिा पालहजे. 

QUAD समोर आव्हाने 

QUAD गटाच्या मागावत काही आव्हाने आहेत, ज्यात हे समालवष्ट आहे: 

• दलक्षण चीन समुद्राच्या प्रदेशाच्या संपूणव मािकी आलण त्ामधे्य बेटांची लनलमवती किण्याची ताकद यावि चीनचा 

प्रादेलशक दावा. हा दावा 2016 मधे्य िवादाच्या न्यायाियाने िेटाळिा असिा तिी चीन अजूनही मागे हटत नाही. 

• चीनचे आलसयान देशांशी घलनष्ट संबंध आहेत आलण प्रादेलशक सहकायव आलथवक भागीदािी (RCEP) या ताज्या 

उदाहिणावरून चीनचा आलसयान िाष्टर ांविीि वाढता प्रभाव नाकािता येत नाही. 

• QUAD गट चीनवि प्रलतबंलधत कितो आलण समुद्र मागावने इंडो-पॅलसलिक आलण पलिमेकडीि प्रदेशांमधे्य व्यापाि 

आलण नेस्व्हगेशन यासािख्या अनेक अटीवंि, जपान आलण ऑस्ट्र ेलियासािख्या देशांना स्वतः िा लटकवून ठेवणे कठीण 

आहे कािण ते पूणवपणे चीनवि अविंबून आहेत. 

• देशांचे लहतसंबंध आलण आकांक्षा पूणव झाल्यामुळे चतुभुवज गटात सहभागी देशांमधीि सुसंगतता नाहीशी आहे. 
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