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சட்டவிரோதமான சிறிய ஆயுதங்கள் மற்றும் இலகுரக 

ஆயுதங்களுக்கான சர்வதேச தடமறிதல் கருவி மற்றும் 

சட்டவிரோத வர்த்தகத்தைத ் தடுப்பது, எதிர்த்துப் 

போராடுவது மற்றும் ஒழிப்பது தொடர்பான ஐ.நா 

செயல்திட்டத்தின் எட்டாவது இருபதாண்டு கூட்டத்தின் 

முடிவு 

ஜூலை 04, 2022 

 

 

சிறு ஆயுதங்கள் மற்றும் இலகுரக ஆயுதங்கள் (SALW) மற்றும் சட்டவிரோத SALW 

க்கான சர்வதேச துப்பறியும் கருவி ஆகியவற்றைத் தடுப்பதற்கும், எதிர்த்துப் 

போராடுவதற்கும் மற்றும் ஒழிப்பதற்கும் ஐ.நா. செயல்திட்டத்தை செயல்படுத்துவது 

தொடர்பான மாநிலங்களின் எட்டாவது இருபதாண்டுக் கூட்டம் ஜூன் 27 முதல் 1 

வரை நியூயார்க்கில் நடைபெற்றது. ஜூலை 2022. கூட்டத்தில் SALW இன் 

சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு எதிரான செயல்திட்டத்தையும், சர்வதேச தடமறியும் 

கருவியையும் வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு விளைவு ஆவணம் 

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 

 

இந்த சந்திப்பின் போது, ஐ.நா செயல்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச கண்காணிப்பு 

கருவியை முழுமையாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை 

இந்தியா வலியுறுத்தியது, குறிப்பாக ஒரு முக்கியமான உலகளாவிய சவாலான 

பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலைக் கையாள்வதில் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை இந்தியா 

வலியுறுத்தியது. SALW இல் சட்டவிரோத வர்த்தகத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் 

மேம்படுத்தப்பட்ட தேசிய முயற்சிகள் உட்பட, இந்த கருவிகளை செயல்படுத்துவதை 

வலுப்படுத்த இந்தியா வலியுறுத்தியது.. சர்வதேச ஒத்துழைப்பு மற்றும் உதவியின் 

முக்கியத்துவத்தையும் இந்தியா அடிக்கோடிட்டுக் காட்டியது, குறிப்பாக இந்த 

கருவிகளை செயல்படுத்துவதில் வளரும் நாடுகளுக்கு ஆதரவு மற்றும் 

அவர்களுக்கான பெல்லோஷிப் திட்டம். 

 

எட்டாவது இருபதாண்டு கூட்டத்தின் முடிவு ஆவணம், பயங்கரவாதத்தை 

அதிகப்படுத்துவதில் சட்டவிரோத ஆயுத வர்த்தகத்தின் பாதகமான விளைவுகளை 

அங்கீகரித்துள்ளது மற்றும் பயங்கரவாதத்தால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தலை நிவர்த்தி 



செய்வதில் இந்த ஐ.நா. கருவிகளின் பங்கை வலியுறுத்தியது. SALW இன் முழு 

வாழ்க்கைச் சுழற்சியிலும் போதுமான தேசியக் கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தவும் 

பயன்படுத்தவும் மாநிலங்களின் தீர்மானத்தையும் இது உறுதிப்படுத்தியது. 

சட்டவிரோதமான சிறிய ஆயுதங்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை 

வலுப்படுத்தவும், ஐ.நா.வின் ஈடுபாட்டுடன் அவற்றைக் கண்டுபிடிப்பதில் சர்வதேச 

ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை ஆராயவும் மாநிலங்கள் 

ஒப்புக்கொண்டன. SALW துறையில் சமீபத்திய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் 

தாக்கங்கள், சட்டவிரோத கடத்தல் கவலைகள் மற்றும் கருவிகளில் அவற்றின் 

மோசமான விளைவுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான வழிகள் குறித்து கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டது. 2024 இல் நான்காவது மறுஆய்வு மாநாட்டை நோக்கி, இந்த 

இரண்டு ஐ.நா. கருவிகளையும் செயல்படுத்துவதில் உள்ள போக்குகள், சவால்கள் 

மற்றும் வாய்ப்புகள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு மற்றும் அவற்றை திறம்பட 

செயல்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைகளை பரிசீலிக்க முடிவு ஆவணம் 

ஒப்புக்கொண்டது.. 

 

புது டெல்லி  

ஜூலை  04, 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. 

 


