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జీవశాస్త్ర మరియు విష ఆయుధాల సదస్సు్ (BWC) అమల్లోకి వచ్చిన 45 వ 

వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, 2020 మార్చి 26 న, భారతదేశం BWC కు సామూహిక 

విధ్వంసం చేసే ఆయుధాల మొత్తం వర్గాన్ని నిషేధించిన వివక్షత లేని 

మొట్టమొదటి ప్రపంచ నిరాయుధీకరణ సమావేశంగా ఎల్లప్పుడూ అధిక 

ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చిందని  పునరుద్ఘాటిస్తుందిమేము దాని పూర్తి  .
సార్వత్రికీకరణకు మరియు దీనిని అన్ని భాగస్వామ్య దేశాలలో 

సమర్థవంతమైన అమలుకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము. 
 

మనము 2021 లో కన్వెన్షన్ యొక్క 9 వ సమీక్ష సమావేశానికి చేరుతుండగా, 

మేము సమగ్ర మరియు చట్టబద్దమైన ప్రోటోకాల్ కొరకు చర్చలతో సహా, 

అమలును బలోపేతం చేయడానికి కన్వెన్షన్ యొక్క సంస్థాగత బలోపేతం కోసం 

సమర్థవంతమైన సార్వత్రిక మరియు వివక్షత లేని ధృవీకరణ యంత్రాంగాన్ని 

అందిస్తూ సమావేశానికి భాగస్వామ్య దేశాల పూర్తి సమ్మతిని సునిశ్చితం 

చేయడం మరియు దానికి అనుగుణంగా లేనివారిని నిరోధించడం కోసం మా పిలుపును 

పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము. 
 

సదస్సుకు సంబంధించిన కొత్త మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న శాస్త్రీయ 

మరియు సాంకేతిక పరిణామాలు, వాటి వల్ల ఎదురవుతున్న  సవాళ్లకు BWC 

సమర్థవంతంగా స్పందించాలని భారతదేశం గట్టిగా నమ్ముతుంది .
అంతర్జాతీయ భద్రత మరియు " నకాభిప్రాయంతో ఆమోదించబడిన

నిరాయుధీకరణకై సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క పాత్రపై  "
 క్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో భారత్ వార్షిక తీర్మానాన్ని 

.సమర్థిస్తూ వచ్చింది 

 

కోవిడ్ -19 మహమ్మారి వల్ల కలిగే ప్రపంచ ఆర్థిక మరియు సామాజిక చిక్కులు, 

WHO యొక్క సంస్థాగత బలోపేతంతో సహా అంతర్జాతీయ సహకారం యొక్క 



అవసరాన్ని ఎత్తి చూపిస్తుంది. 
 

అదనంగా, కన్వెన్షన్ యొక్క అన్ని అంశాల పూర్తి మరియు సమర్థవంతమైన 

అమలు లక్ష్యంగా చేసుకుని BWC లోని భాగస్వామ్య దేశాల మధ్య 

సహకారాన్ని బలోపేతం చేయవలసిన అవసరాన్ని వారు ఎత్తిచూపారుబయో  .
బెదిరింపులు మరియు బయో అత్యవసరాలను పరిష్కరించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర 

పోషించగల ఆర్టికల్ VII డేటాబేస్ను స్థాపించడానికి భారతదేశం తోటి 

భాగస్వామ్య దేశాలతో కలిసి పనిచేస్తోంది. 
 

 క్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో నకాభిప్రాయం ద్వారా 2002 

నుండి నటా స్వీకరించబడిన "ఉగ్రవాదులు సామూహిక విధ్వంసం చేసే ఆయుధాలను 

పొందకుండా నిరోధించే చర్యలు" అనే శీర్షిక ద్వారా ఉగ్రవాదులు 

సూక్ష్మజీవులను జీవ ఆయుధాలుగా ఉపయోగించుకునే ప్రమాదాలను భారత్ ఎత్తి 

చూపిస్తుంది. 

 

భారతదేశం ఈ అవకాశాన్ని తీసుకుంటూ కన్వెన్షన్ యొక్క పూర్తి మరియు 

సమర్థవంతమైన అమలుకు మరియు దాని పూర్తి సమ్మతి కొరకు, తమను తాము తిరిగి 

మనస్ఫూర్తిగా సమర్పించుకోవాలని అన్ని BWC భాగస్వామ్య దేశాలకు 

పిలుపునిచ్చిందిఅన్ని అంశాలలో సదస్సును బలోపేతం చేయడానికి తోటి  .
భాగస్వామ్య దేశాలతో కలిసి పనిచేయడం కొనసాగించాలన్న అచంచలమైన 

.నిబద్ధతను భారత్ పునరుద్ఘాటిస్తుంది 
 

 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

మార్చి 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. 

 


