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ગરેકાનનૂી નાના હથિયારો અને હળવા શસ્ત્રોનાાં ગરેકાનનૂી વ્યાપારને 
અટકાવવા, સામનો કરવા અને નાબૂદ કરવા માટનેાાં કાયયવાહી 
કરવાનાાં સાંયકુ્ત રાષ્ટ્રનાાં પ્રોગ્રામ અન ેઆાંતરરાથષ્ટ્રય ભાળ મળેવવાની 
યાંરણા પર આઠમી થવવવાર્ષિક મીટટગનુાં પરરણામ 
જુલાઇ 04, 2022 

નાના હથિયારો અને હળવા શસ્ત્રોમાાં ગેરકાયદેસર વ્યાપાર અટકાવવા, સામનો કરવા અને નાબૂદ કરવા માટેનાાં 
સાંયુક્ત રાષ્ટ્રનાાં કાયયવાહીનાાં પ્રોગ્રામ નાાં અમલીકરણ અન ેગરેકાયદેસર નાના હથિયારો અને હળવા શસ્ત્રો માટેની 
આાંતરરાથષ્ટ્રય ભાળ મેળવવાની યાંરણા પર દશેોની આઠમી થવવવાર્ષિક મીટટગ 27 જૂનિી 1 જુલાઇ 2022 સુધી 
ન્યુયોકયમાાં યોજવામાાં આવી હતી. આ મીટટગમાાં નાના હથિયારો અને હળવા શસ્ત્રોની ગેરકાયદેસરની હેરફેર સામ ે
કાયયવાહીનાાં પ્રોગ્રામ તેમજ આાંતરરાથષ્ટ્રય ભાળ મેળવવાની યાંરણાને મજબૂત કરવાનો ધ્યેય રાખતા પરરણામ 
દસ્ત્તાવેજને ગ્રહણ કરવામાાં આવ્યો હતો. 
 

આ મીટટગ દરથમયાન, ભારત વવારા કાયયવાહીનાાં સાંયુક્ત રાષ્ટ્રનાાં પ્રોગ્રામ અન ેઆાંતરરાથષ્ટ્રય ભાળ મેળવવાની 
યાંરણાનાાં સાંપણૂય અને અસરકારક અમલીકરણની અગત્યતા પર ભાર મૂકવામાાં આવ્યો હતો, ખાસ કરીને એક 
મહત્વપૂણય વૈથવવક પડકાર તરીકે આતાંકવાદનાાં ખતરાનો સામનો કરવામાાં તેઓની ગત્યતા પર ભાર મૂકવામાાં 
આવ્યો હતો. ભારત વવારા નાના હથિયારો અને હળવા શસ્ત્રોમાાં ગેરકાનૂની વ્યાપારનુાં થનયાંરણ કરવામાાં સુધારેલા 
રાથષ્ટ્રય પ્રયાસો અને તેન ેવધાર ેઅસરકારક બનાવવા માટે ગેરકાનૂની નાના હથિયારો અને હળવા શસ્ત્રોની ભાળ 
મેળવવાની યાંરણા થવકસાવવા સથહત આ યાંરણાઓનાાં અમલીકરણને મજબૂત બનાવવા થવનાંતી કરવામાાં આવી 
હતી. ભારત ેઆાંતરરાથષ્ટ્રય સહકાર અને સહાયતાની અગત્યતા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો, ખાસ કરીને  આ 
યાંરણાઓમાાં અમલીકરણમાાં થવકાસશીલ દેશોને સમિયન આપવા અને તેઓ માટે ફેલોથશપ પ્રોગ્રામ માટે. 
 

આઠમી થવવવાર્ષિક મીટટગનો પરરણામ દસ્ત્તાવજેમાાં આતાંકવાદને વેગ આપવામાાં ગેરકાનૂની હથિયારોનાાં વ્યાપારની 
પ્રથતકૂળ અસરોની ઓળખ કરવામાાં આવી હતી અને આતાંકવાદ વવારા ઉભા િયેલા ખતરાને સાંબોધવામાાં આ 
સાંયુક્ત રાષ્ટ્રની યાંરણાઓની ભથૂમકાઓ પર ભાર મૂક્યો હતો. તેણ ેનાના હથિયારો અન ેહળવા શસ્ત્રોનાાં સમગ્ર 
જીવનચક્ર માટે સુયોગ્ય રાથષ્ટ્રય થનયાંરણો અમલમાાં મુકવા અને લાગુાં કરવાનાાં દેશોનાાં થનધાયરની પણ પથુિ કરી 
હતી. દેશો ગેરકાનનૂી નાના હથિયારો અને હળવા શસ્ત્રોની ભાળ મેળવવામાાં પગલાઓ મજબૂત કરવા અન ે
સાંયુક્ત રાષ્ટ્રની સામેલગીરી સાિે ગેરકાનૂની નાના હથિયારો અને હળવા શસ્ત્રોની ભાળ મેળવવામાાં આાંતરરાથષ્ટ્રય 
સહકાર વધારવા માટેનાાં માગો ખોજવા પણ સાંમત િયા હતા. આ મીટટગમાાં નાના હથિયારો અને હળવા 
શસ્ત્રોનાાં કે્ષરમાાં િયેલા તાજેતરનાાં તકનીકી થવકાસોની સૂથચતાિો, ગેરકાનૂની હેરફેરની ચચતાઓ અને યાંરણાઓ 



પર તેઓની ખરાબ કરનારી અસરોને સાંબોધવાનાાં માગો પર મનોમાંિન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 2024 માાં ચોિી 
સમીક્ષા પરરિદ  તરફ, પરરણામ દસ્ત્તાવેજ વલણોનાાં વ્યાપક થવવલિેણ, આ બે સાંયુક્ત રાષ્ટ્રની યાંરણાઓનાાં 
અમલીકરણમાાં પડકારો અને સાંભાવનાઓ અને તેઓનાાં અસરકારક અમલીકરણ પરની ભલામણોને લક્ષ્યમાાં લેવા 
સાંમત િયા હતા. 
 

નવી રદલ્હી 
જુલાઇ 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. 

 
 


