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ਗਰੈ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਛਟੋ ੇਅਤ ੇਹਲਕ ੇਹਥਿਆਰਾਾਂ ਲਈ, ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇ
ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਥੇ ੂੰਗ ਇੂੰ ਟ੍ਰ ਮੈਂਟ ਨ ੂੰ ਰਕੋਣ, ਲੜਨ ਅਤ ੇਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 
 ੂੰਯਕੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇਐਕਸ਼ਨ ਪਰਗੋਰਾਮ 'ਤ ੇਅਠੱਵੀਂ ਦੁਵਲੱੀ ਮੀਥਟੂੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਜੁਲਾਈ 04, 2022  

 

 

ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਥਿਆਰਾਾਂ (SALW) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ SALW ਲਈ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰੇਥ ੂੰਗ 
ਇੂੰ ਟ੍ਰ ਮੈਂਟ ਥਵੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ, ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ  ੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜਾਾਂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਦ-ੋ ਾਲਾ ਮੀਥਟੂੰਗ ਥਨਊਯਾਰਕ ਥਵੱਚ 27 ਜ ਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 
ਤੱਕ ਆਯੋਥਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ। । ਮੀਥਟੂੰਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕ ੇਹਥਿਆਰਾਾਂ (SALW) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ 
ਤ ਕਰੀ ਦੇ ਥਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰੇਥ ੂੰਗ  ਾਧਨ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ। 

 

ਮੀਥਟੂੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ  ੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇੂੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਥ ੂੰਗ ਇੂੰ ਟਰ ਮੈਂਟ ਖਾ  ਤੌਰ 
'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰ ਪ ਥਵੱਚ ਨਥਜੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨ ੂੰ 
ਪ ਰਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਥਦੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਾਂ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਨ ੂੰ ਮਜ਼ਬ ਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਥਜ  ਥਵੱਚ SALW ਥਵੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨ ੂੰ ਥਨਯੂੰਤਥਰਤ ਕਰਨ ਥਵੱਚ  ੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ SALW ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇ  ਨ ੂੰ ਹਰੋ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਥਵਧੀ ਥਵਕਥ ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਥਹਯੋਗ ਅਤੇ  ਹਾਇਤਾ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਥਵਕਾ ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਲੋਥਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ ਨ ੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਾਂਥਕਤ ਕੀਤਾ।  

 

 

 

ਅੱਠਵੀਂ ਦੋ- ਾਲਾ ਮੀਥਟੂੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 
ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਥਦੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਭ ਥਮਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਥਦੱਤਾ। ਇ  ਨੇ SALW ਦੇ ਪ ਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਉਥਚਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਨਯੂੰਤਰਣਾਾਂ 
ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ  ੂੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾਾਂ ਨੇ ਗਰੈ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਾਂ 



ਲਈ ਟਰੇਥ ੂੰਗ ਉਪਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ  ੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਥਹਯੋਗ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ  ਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ  ਥਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਮੀਥਟੂੰਗ ਥਵੱਚ 
SALW ਦੇ ਖੇਤਰ ਥਵੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਥਵਕਾ  ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਤ ਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਥਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 
ਯੂੰਤਰਾਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਥਕਆਾਂ 'ਤੇ ਥਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਥਗਆ। 2024 ਥਵੱਚ ਚੌਿੀ 
 ਮੀਥਖਆ ਕਾਨਫਰੂੰ  ਵੱਲ, ਨਤੀਜਾ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਾਂ ਦੋ  ੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਰੁਝਾਨਾਾਂ, 
ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮੌਥਕਆਾਂ ਦੇ ਥਵਆਪਕ ਥਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ  ਥਹਮਤ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵੀ ਅਮਲ 'ਤੇ ਥ ਫਾਰਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ 
ਥਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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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. 

 


