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જૈવિક અને ઝેરી શસ્ત્રોનંુ સંમેલન (બીડબલ્યૂસી) અમલમા ંઆવ્યાની 45મી વર્ષગાંઠ 

માર્ચ 27, 2020 

 

26 માર્ચ 2020 નાં રોજ જૈવિક અને ઝેરી શસ્ત્રોનુ ંસંમેલન (બીડબલ્યૂસી) અમલમાં આવ્યાની 45મી વર્ષગાંઠનાં 

અવસર પર, ભારતે અતિ અગત્યતાનંુ પુનઃઉચ્ચારણ કર્યંુ હતંુ કે તે હંમેશા પ્રથમ વૈશ્વિક અને બિન-ભેદભાવવાળા 

નિઃશસ્ત્રીકરણ સંમેલન એવા બીએમસી સાથે જોડાયેલુ ં રહ્યંુ છે, જે સામુહિક વિનાશની શસ્ત્રોની એક સમગ્ર 

શ્રેણીને પ્રતિબંધિત કરે છે. અમે તેનાં વૈશ્વિકરણન ેઅને તેનાં તમામ રાજ્ય પક્ષકારો દ્વારા સંપૂર્ણ અને અસરકારક 

અમલીકરણન ેઅગ્રિમ પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ.  

 

આપણે 2021 મા ંસંમેલનની 9મી સમીક્ષા કોન્ફરન્સ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ તે સાથે, અમે આ સંમેલનનાં 

સંસ્થાગત મજબૂતિકરણ  માટેની અમારી હાકલનંુ પુનઃઉચ્ચારણ કરીએ છીએ, વ્યાપન અને કાનૂની રીતે બંધનકર્તા 

પ્રોટોકોની વાટાઘાટો, અસરકારક, રાજ્ય પક્ષકારો દ્વારા સંમેલનના ંઅમલીકરણને મજબૂત બનાવવા વૈશ્વિક અને 

બિન-ભેદભાવવાળી ખરાઇની યંત્રણા પ્રદાન કરવી, તેની સાથેના ંસંપૂર્ણ અનુપાલનને સુનિશ્ચિત કરવા અને બિન-
અનુપાલનનો પ્રતિરોધ કરવા સહિત.  

 

ભારત પ્રબળ રીતે માને છે કે સંમેલનન ે સંબંધિત નવા અને ઉજાગર થઇ રહેલા વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનોલોજીકલ 

વિકાસોથી ઉભા થયેલા પડકારો તરફ બીડબલ્યૂસી દ્વારા અસરકારક પ્રતિભાવ આપવો અનિવાર્ય છે. ભારતે 

“આંતરરાષ્ટ્રિય સુરક્ષા અને નિઃશસ્ત્રીકરણમા ંવિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની ભૂમિકા” પર સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય 

સભામા ંવાર્ષિક સંકલ્પ રજ ૂકરતંુ આવ્યુ ંછે, જેને બહુમતિથી સ્વિકારવામા ંઆવ્યો છે.  

 

કોવિડ-19 દ્વારા પેદા થતા વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને મહામારીનાં સામાજિક સૂચિતાર્થોએ વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના ં

સંસ્થાગત મજબૂતીકરણ સહિત આંતરરાષ્ટ્રિ સહકારની જરૂરીયાત પર ભાર મૂક્યો છે.  

 

આ ઉપરાંત, તેઓએ સંમેલનનાં તમામ પાસાઓનાં સંપૂર્ણ અને અસરકારક અમલીકરણનાં ધ્યેય સાથે બીડબલ્યૂસીનાં 

તમામ રાજ્ય પક્ષકારો વચ્ચે સહકાર મજબૂત કરવાની જરૂરીયાત પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. ભારત આર્ટિકલ VII ડેટાબેઝ 

સ્થાપવવા માટ ેસાથી રાજ્ય પક્ષકારો સાથે કાર્ય કરી રહ્યું છે જે જૈવ-ખતરાઓ અને જૈવ-આપાત્તકાળનો સામનો 

કરવામા ંમહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.  

 

ભારત 2002 થી વાર્ષિક રીતે બહુમતિથી સ્વિકારવામા ંઆવતા “આતંકવાદીઓન ેસામુહિક વિનાશના ંશસ્ત્રો હસ્તગત 

કરતા અટકાવવાના ં પગલાઓ” શિર્ષક સાથે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય સભામાં તેના ં વાર્ષિક સંકલ્પ મારફત 



આતંકવાદીઓ દ્વારા ભવિષ્યમાં સૂક્ષ્મજીવોનો જૈવિક શસ્ત્રો તરીકે સંભવિત ઉપયોગ કરવાનાં ખતરાઓ પર પણ 

પ્રકાશ પાડતંુ રહ્યુ ંછે.  

 

ભારત આ તક ઝડપી લઇને વચન અને ભાવના સાથે સંમેલનનાં સંપૂર્ણ અને અસરકારક અમલીકરણ અને તેનાં સંપૂર્ણ 

અનુપાલનમા ંબીડબલ્યૂસીનાં તમામ રાજ્ય પક્ષકારો પોતાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે તે માટે હાકલ કરે છે. ભારત આ 

સંમેલનન ેતેનાં તમામ પાસાઓમાં મજબૂત કરવા તરફ સાથી રાજ્ય પક્ષકારો સાથે મળીને કામ કરવાનંુ ચાલુ ંરાખવાની 

તેની અડગ પ્રતિબદ્ધતાનું પુનઃપુષ્ટિ કરે છે. 
 

નવી દિલ્હી  

માર્ચ 26, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


