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చిన్న ఆయుధాలు మరియు తేలికపాటి ఆయుధాలకు 

సంబంధించి అక్రమ వ్యాపారానికి అడ్డుకట్ట 

వేయడం, ఎదుర్కోవడం అలాగే నిర్మూలించడానికి 

సంబంధించిన ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) 
కార్యాచరణ ప్రోగ్రామ్ పై & అంతర్జాతీయంగా 

వాటి జాడ కనిపెట్టే సాధనంపై ఎనిమిదవ 

ద్వైవార్షిక సమావేశం యొక్క ఫలితం 
జూలై 04, 2022 
 
చిన్న ఆయుధాలు మరియు తేలికపాటి ఆయుధాల (ఎస్ఏఎల్ డబ్ల్యూ-SALW) 
అక్రమ వ్యాపారానికి అడ్డుకట్ట వేయడం, ఎదుర్కోవడం అలాగే 

నిర్మూలించడానికి సంబంధించిన ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) కార్యాచరణ 

ప్రోగ్రామ్ పై అలాగే అక్రమ ఎస్ఏఎల్ డబ్ల్యూకు సంబంధించి 

అంతర్జాతీయంగా జాడ కనిపెట్టే సాధనంపై వివిధ దేశాల ఎనిమిదవ 

ద్వైవార్షిక సమావేశం, న్యూయార్క్ లో 2022 జూన్ 27 నుండి జూలై 1 వరకు 

జరిగింది. ఎస్ఏఎల్ డబ్ల్యూకి సంబంధించి అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్టవేసే 
కార్యాచరణ ప్రోగ్రామ్  అమలుతో పాటు అంతర్జాతీయంగా జాడ 

కనిపెట్టే సాధానాన్ని బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా, ఒక ఫలిత 

పత్రాన్ని(అవుట్ కమ్ డాక్యుమెంట్) ఈ సమావేశం ఆమోదించింది. 
 
ఈ సమావేశం సందర్భంగా, యూఎన్ కార్యాచరణ ప్రోగ్రామ్ అలాగే 

అంతర్జాతీయంగా జాడ కనిపెట్టే సాధనాన్ని పూర్తిగా ఇంకా 

సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం యొక్క ప్రాధాన్యతను, ప్రత్యేకించి 

ఉగ్రవాదం ముప్పును ఒక కీలక ప్రపంచ సవాలుగా ఎదుర్కోవడం గురించి భారత్ 

నొక్కిచెప్పింది. ఎస్ఏఎల్ డబ్ల్యూ విషయంలో అక్రమ వ్యాపారాన్ని 



నియంత్రంచడంలో దేశాలు మరింత మెరుగ్గా కృషి చేయడంతో సహా, ఈ సాధనాల 

అమలును బలోపేతం చేయాలని, అలాగే అక్రమ ఎస్ఏఎల్ డబ్ల్యూ జాడను 

మరింత సమర్థవంతంగా కనిపెట్టే యంత్రాంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని 

భారత్ కోరింది. ఈ సాధనాల అమలు అలాగే వీటికి సంబంధించి ఫెలోషిప్ 

ప్రోగ్రామ్  విషయంలో అంతర్జాతీయ సహకారం మరియు తోడ్పాటు యొక్క 

ప్రాముఖ్యత, ప్రత్యేకించి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు 

చేయూతనందించే అంశాన్ని కూడా భారత్ నొక్కిచెప్పింది. 
 
ఉగ్రవాదాన్ని పెంచిపోషించడంలో అక్రమ ఆయుధాల యొక్క ప్రతికూల 

ప్రభావాలను ఈ ఎనిమిదవ ద్వైవార్షిక సమావేశానికి సంబంధించిన ఫలిత 

పత్రం గుర్తించింది, అలాగే ఉగ్రవాదం కారణంగా తలెత్తుతున్న ముప్పును 

ఎదుర్కోవడంలో ఈ యూఎన్ సాధనాల పాత్రను ఉద్ఘాటించింది. 
ఎస్ఏఎల్ డబ్ల్యూ యొక్క తయారీ మొదలు అవి ఎలా చేతులు 

మారుతున్నాయనే (జీవితచక్రం) విషయంలో తగిన జాతీయ నియంత్రణలను అమలు 

చేయడానికి ఇంకా వర్తింపజేయడానికి దేశాల సంకల్పాన్ని కూడా ఇది 

నిర్ధారించింది. అక్రమ చిన్న ఆయుధాలకు సంబంధించి జాడ కనిపెట్టే 

చర్యలను బలోపేతం చేసేందుకు అలాగే యూఎన్ ప్రమేయంతో వాటి జాడ 

కనిపెట్టడంలో అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని మెరుగుపరచే మార్గాలను 

అన్వేషించేందుకు కూడా దేశాలు అంగీకరించాయి. ఎస్ఏఎల్ డబ్ల్యూ రంగంలో 

ఇటీవలి సాంకేతిక పరిణామాల ప్రభావాలను, అక్రమ రవాణా అందోళనలను అలాగే 

సాధనాలపై వాటి తీవ్ర ప్రభావాలను పరిష్కరించేందుకు గల మార్గాలను ఈ 

సమావేశం పరిగణలోకి తీసుకుంది. 2024లో జరిగే నాలుగో సమీక్షా సదస్సులో, 
ఈ రెండు యూఎన్ సాధనాల యొక్క అమలులో ఉండే ధోరణలు, సవాళ్లు ఇంకా 

అవకాశాలకు సంబంధించిన సమగ్ర విశ్లేషణను ఫలిత పత్రం అంగీకరించింది అలాగే 

అలాగే వాటి సమర్థవంతమైన అమలుపై సిఫార్సులను పరిగణలోకి తీసుకుంది. 
 
న్యూఢిల్లీ 
జూలై 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. 

 


