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ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੌਤੇ (BWC) ਦੇ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਦੀ 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ  

27 ਮਾਰਚ, 2020 

 

26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂ ੰਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੌਤੇ (BWC) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਿਹੱਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ BWC, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂ ੰਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਇਸਦ ੇਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂ ੰ

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 
 

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ 

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂ ੰਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂ ੰਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਉਲੰਘਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। 
 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ BWC ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋ ਂ ਢੁਕਵੇ ਂ ਨਵੇ ਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਬਾਰੇ 

ਸਾਲਾਨਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੰੂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰਾਂ ਨੇ WHO ਨੂ ੰਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂ ੰਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਤੋ ਂਛੁੱਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  BWC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ 

ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਨੂ ੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 

VII ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 



ਭਾਰਤ 2002 ਤੋ ਂ ਲੈਕ ੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਮਤ ੇ“ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲਂੋ ਵੱਡੀ 

ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਾਅ” ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ 

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਰਤੋ ਂਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂ ੰਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। 
 

ਇਸ ਮੌਕ ੇ'ਤੇ ਭਾਰਤ BWC  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂ ੰਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਤ ੇਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਨੂ ੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਤੋ ਂਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਕੱਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 

ਮੁੜ ਤੋ ਂਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

26 ਮਾਰਚ, 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. 


