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جوہری جنگ کی روک تھام اور ہتھیاروں کی دوڑ سے بچنے کے مشترکہ بیان کے
حوالے سے میڈیا کے سوال پر سرکاری ترجمان کا جواب
 07جنوری2222 ،

جوہری جنگ کی روک تھام اور ہتھیاروں کی دوڑ سے بچنے کے مشترکہ بیان سے متعلق میڈیا کے
سوال کے جواب میں سرکاری ترجمان جناب ارندم باغچی نے کہا:
" ہم اس ہفتے کے مشترکہ بیان کا خیرمقدم کرتے ہیں ،جو جوہری خطرات سے نمٹنے کی اہمیت کی
توثیق کرتا ہے ،اور سب کے لیے غیر محدود سالمتی کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے بغیر دنیا کے
حتمی مقصد کے ساتھ تخفیف اسلحہ پر پیشرفت کے لیے زیادہ سازگار سیکیورٹی ماحول پیدا کرنے
کے لیے کام کرنے کی خواہش کو اجاگر کرتا ہے۔
ایک ذمہ دار جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست کے طور پر ،بھارت کے پاس پہلے استعمال نہ کرنے
اور جوہری ہتھیار نہ رکھنے والی ریاستوں کے خالف جوہری ہتھیاروں کے استعمال نہ کرنے کی
بنیاد پر قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرنس برقرار رکھنے کا نظریہ ہے۔ ہندوستان ہمہ گیر ،غیر امتیازی اور
قابل تصدیق جوہری تخفیف اسلحہ کے ہدف کے لیے پرعزم ہے۔
یو این جی اے میں 'جوہری خطرے کو کم کرنے' پر ہندوستان کی ساالنہ قرارداد میں جوہری ہتھیاروں
کے غیر ارادی یا حادثاتی استعمال کے خطرے کو جوہری ہتھیاروں کو ڈی الرٹ اور ڈی ٹارگٹ
کرنے کے بشمول کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 'جوہری ہتھیاروں کے
استعمال کی ممانعت سے متعلق کنونشن' کے بارے میں ہماری ساالنہ قرارداد کسی بھی حالت میں
جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا ان کے استعمال کی دھمکی کو روکنے والے بین االقوامی کنونشن پر
تخفیف اسلحہ کی کانفرنس میں مذاکرات کے آغاز کی کوشش ہے۔ دونوں قراردادوں کو اقوام متحدہ کی
جنرل اسمبلی میں مضبوط حمایت کے ساتھ منظور کیا گیا ہے۔

ہندوستان عالمی جوہری تخفیف اسلحہ اور عدم پھیالؤ کے ایجنڈے میں مزید تعاون جاری رکھے گا۔
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may be referred to as the official press release.

