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اور  نمٹنے کی روک تھام، غیر قانونی تجارتچھوٹے اسلحے اور ہلکے ہتھیاروں کی 

اور غیر قانونی چھوٹے اسلحے اور خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے پروگرام آف ایکشن 

آٹھویں دو سالہ حوالے سے کے  انسٹرومنٹبین االقوامی ٹریسنگ  کے ہلکے ہتھیاروں

 کے نتائجاجالس 
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 ، اس سے)ایس اے ایل ڈبلیو( کی روک تھام اور ہلکے ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت اسلحےچھوٹے 

چھوٹے اسلحے اور ہلکے اور  نمٹنے اور خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے پروگرام آف ایکشن کے نفاذ

کے حوالے کے بین االقوامی ٹریسنگ انسٹرومنٹ  )ایس اے ایل ڈبلیو( ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت

تک منعقد ہوئی۔  2222 جوالئی 1جون سے  22رک میں نیویا اجالسریاستوں کی آٹھویں دو سالہ  سے

 چھوٹے اسلحے اور ہلکے ہتھیاروں جس کا مقصدگیا دستاویز کو اپنایا  نتائج کی ایک اس اجالس میں

کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خالف پروگرام آف ایکشن کے ساتھ ساتھ بین االقوامی ٹریسنگ 

 انسٹرومنٹ کے نفاذ کو مضبوط بنانا ہے۔

کے دوران، ہندوستان نے اقوام متحدہ کے پروگرام آف ایکشن اور انٹرنیشنل ٹریسنگ  اجالساس 

انسٹرومنٹ کے مکمل اور موثر نفاذ کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر ایک اہم عالمی چیلنج کے 

۔ ہندوستان نے ان آالت کے کو اجاگر کیا طور پر دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے میں ان کی اہمیت

غیر قانونی تجارت  جس میں چھوٹے اسلحے اور ہلکے ہتھیاروں کیفاذ کو مضبوط بنانے پر زور دیا، ن

چھوٹے اسلحے اور  اس کے ساتھ ساتھ ، اورکوشش شامل ہیںکو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر قومی 

 مل ہےبھی شا کا سراغ لگانے کے لیے ایک طریقہ کار تیار کرناہلکے ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت 

، خاص طور پر ان آالت تاکہ اسے مزید موثر بنایا جا سکے۔ ہندوستان نے بین االقوامی تعاون اور مدد

 ۔ کی اہمیت پر بھی زور دیا کے نفاذ میں ترقی پذیر ممالک کی حمایت اور ان کے لیے فیلوشپ پروگرام

نے میں غیر قانونی ہتھیاروں کے نتائج کی دستاویز نے دہشت گردی کو بڑھاوا دی اجالسآٹھویں دو سالہ 

اور دہشت گردی سے الحق خطرے سے نمٹنے میں اقوام  کیا،کی تجارت کے منفی اثرات کو تسلیم 

کے  اس دستاویز نے چھوٹے اسلحے اور ہلکے ہتھیاروںمتحدہ کے ان آالت کے کردار پر زور دیا۔ 

کے عزم  ریاستوں رنے کے لیےپورے الئف سائیکل پر مناسب قومی کنٹرول کو نافذ کرنے اور الگو ک

ریاستوں نے غیر قانونی چھوٹے ہتھیاروں کا سراغ لگانے کے اقدامات کو مضبوط  کی۔کی بھی توثیق 



ان کا سراغ لگانے میں بین االقوامی تعاون کو بڑھانے کے سے  کی شمولیت بنانے اور اقوام متحدہ

کے میدان میں  چھوٹے اسلحے اور ہلکے ہتھیاروں اجالس میںاس ذرائع تالش کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ 

حالیہ تکنیکی ترقی کے مضمرات، غیر قانونی اسمگلنگ کے خدشات اور آالت پر ان کے بڑھتے ہوئے 

، کے حوالے سےمیں چوتھی جائزہ کانفرنس  2222اثرات سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ 

ت کے نفاذ میں رجحانات، چیلنجوں اور مواقع کے جامع نتائج کی دستاویز نے اقوام متحدہ کے ان دو آال

 اور ان کے موثر نفاذ کے لیے سفارشات پر غور کیا۔ ،تجزیے پر اتفاق کیا
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