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നിയമവിധേയമല്ലാത്ത ചെറുകിട- ല്ഘു 
ആയുേങ്ങൾക്കായുള്ള അനേികൃത വയാപാരം 
തടയുകയും പ്പതിധരാേിക്കുകയും ഉന്മൂല്നം 
ചെയ്യുകയും  ചെയ്യുന്നതും അന്താരാപ്ര ധപ്ടസിംഗ് 
ഉപകരണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള യുഎൻ 
ധപ്പാപ്രാമിന്ചറ എട്ാം ബബനിൽ  മീറ്ിംരിന്ചറ 
ഫല്ം  

ജൂബല് 04, 2022 

 

ചെറുകിട-ല്ഘു ആയുേങ്ങളുചടയും  അനേികൃത വയാപാരം(SALW) തടയുന്നതിനും 
ചെറുക്കുന്നതിനും ഉന്മൂല്നം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഐകയരാപ്ര സഭ പരിപാടി 
നടപ്പാക്കുന്നതിചനക്കുറിച്ചുള്ള രാജയങ്ങളുചട എട്ാമത് ബബനീൽ ധയാരം, 2022 
ജൂൺ 27 മുതൽ ജൂബല് 1 വചര നയൂധയാർക്കിൽ വച്ച് നടന്നു. എസ എ എൽ 
ഡബ്ളയൂവിന്ചറ അനേികൃത കടത്തിചനതിരായ പ്പവർത്തന പരിപാടി 
ഇന്റർനാഷണൽ ചപ്ടയ്സിംഗ് ഇൻസ്പ്ടുചമന്് എന്നിവ നടപ്പില്ാക്കുന്നത് 
ശക്തിചപ്പടുത്താൻ ല്ക്ഷ്യമിട്ുള്ള ഒരു ഫല്ധരഖ ധയാരത്തിൽ അംരീകരിച്ചു. 

 

ധയാരത്തിൽ, ഐകയരാപ്ര സഭയുചട പ്പവർത്തന പരിപാടി , ഇന്റർനാഷണൽ 
ധപ്ടസിംഗ് ഇൻസ്പ്ടുചമന്് എന്നിവയുചട പൂർണ്ണമായും ഫല്പ്പദവുമായും  
നടപ്പാക്കല്ിചനയും, പ്പധതയകിച്ചും ഒരു പ്പോന ആധരാള ചവല്ലുവിളിയായ 
തീപ്വവാദ ഭീഷണിചയ ധനരിടുന്നതില്ുള്ള അവയുചട  പ്പാോനയചത്തയും കുറിച്ച്  
ഇന്തയ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.എസ്  എ  എൽ  ഡബ്ല്യു വിന്ചറ  അനേികൃത വയാപാരം 
നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചമച്ചചപ്പടുത്തിയ ധദശീയ പ്ശമങ്ങളില്ൂചടയും 
നിയമവിരുദ്ധമായ എസ്  എ  എൽ  ഡബ്ല്യു കചെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു 
സംവിോനം വികസിപ്പിചച്ചടുക്കുന്നതില്ൂചടയും   ഈ പ്പവർത്തന നടപടികൾ 
കൂടുതൽ ഫല്പ്പദമായി  നടപ്പില്ാക്കുന്നതിന് ഇന്തയ അഭയർത്ഥിച്ചു. അന്താരാപ്ര 
സഹകരണത്തിന്ചറയും സഹായത്തിന്ചറയും പ്പാോനയവും , പ്പധതയകിച്ച് ഈ 
നടപടികൾ നടപ്പില്ാക്കുന്നതിൽ വികസവര രാജയങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന 



പിന്തുണചയക്കുറിച്ച്എം അവർക്കായുള്ള ഒരു ചഫധല്ാഷിപ്പ് 
ധപ്പാപ്രാമിചനക്കുറിച്ചും  ഇന്തയ അടിവരയിട്ു പറഞ്ഞു. 

 

എട്ാം ബബനീൽ മീറ്ിംരിന്ചറ ഫല് ധരഖ ഭീകരത രൂക്ഷ്മാക്കുന്നതിൽ 
അനേികൃത ആയുേ വയാപാരത്തിന്ചറ പ്പതികൂല് ഫല്ങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും 
തീപ്വവാദം ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിചയ പ്പതിധരാേിക്കുന്നതിൽ  ഈ യുഎൻ 
നടപടികളുചട പങ്ക് ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. എസ് എ എൽ ഡബ്ളയൂ -ന്ചറ 
മുഴുവൻ കാല്യളവില്ും മതിയായ ധദശീയ നിയപ്ന്തണങ്ങൾ നടപ്പില്ാക്കാനും 
പ്പധയാരിക്കാനുമുള്ള രാജയങ്ങളുചട  ദൃഢനിശ്ചയവും ഇതില്ൂചട 
സ്ഥിരീകരിക്കചപ്പട്ു.നിയമവിരുദ്ധമായ ചെറുകിട  ആയുേങ്ങൾ 
കചെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ശക്തിചപ്പടുത്താനും ഐകയരാപ്ര സഭയുചട 
പങ്കാളിത്തധത്താചട അവചയ കചെത്തുന്നതിനുള്ള അന്താരാപ്ര സഹകരണം 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിേ   മാർരങ്ങൾ അധനവഷിക്കുന്നതിനും  
രാജയങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. എസ് എ എൽ ഡബ്ല്യു ധമഖല്യിചല് സമീപകാല് 
സാധങ്കതിക വികാസങ്ങളുചട പ്പതയാഘാതങ്ങൾ, അനേികൃത ആയുേ കടത്ത്  
സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ, പ്പതിധരാേ നടപടികളില്ൂചട അവയുചട രൂക്ഷ്മായ 
പ്പതയാഘാതങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്നിവ യും ധയാരത്തിൽ 
പരിരണിക്കചപ്പട്ു. 2024-ചല് നാല്ാമചത്ത അവധല്ാകന സധമ്മളനത്തിന്ചറ, 

ഫല്ധരഖയിൽ ഈ രെ് യുഎൻ നടപടികൾ നടപ്പില്ാക്കുന്നതിചല്  സമീപകാല് 
പ്പവണതകൾ, ചവല്ലുവിളികൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയുചട സമപ്രമായ 
വിശകല്നങ്ങൾ അംരീകരിക്കുകയും  അവ ഫല്പ്പദമായി നടപ്പില്ാക്കുന്നതിനുള്ള 
ശുപാർശകൾ പരിരണിക്കുകയും ചെയ്തു . 

 

നയൂ ചഡൽഹി 

ജൂബല് 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. 

 

 


