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লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংক্রান্ত জজয়নভা জঘাণার  জনরীক্ষণ য়েন 

জজয়নভা, ১২ জয়েম্বর ২০০৮ 

  য়েন জিিজৃর্  

 

আমরা ৮৫টি জেয়লর প্রজর্জনজিরা, ৭ জনু ২০০৬ র্াজরয়ে গৃীর্ লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন 
ংক্রান্ত জজয়নভা জঘাণার অগ্রগজর্র মূযা ন করয়র্ এিং এর ক্ষযমাত্রাগুয়া অজৃয়নর জনয 
আমায়ের মরৃ্ন ও অঙ্গীকার িযক্ত করার উয়েয়লয আজ জজয়নভায়র্ একজত্রর্ য় জি।    

 

আমরা কাযৃক্রম গ্রয়ণর মািযয়ম, আরৃ্-ামাজজক ও মানি উন্ন য়নর উপর জনজর্িাচক 
প্রভাি জিস্তারকারী লস্ত্র ংঘার্ হ্রা করার জনয জেকই উন্নজর্ এিং লাজন্তর ংসৃ্কজর্য়ক 
রু্য় িরার মিয জেয় , আজ পযৃন্ত লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংক্রান্ত জজয়নভা জঘাণার 
িাস্তিা য়নর জনয জয প্রয়চষ্টা জন া য় য়ি র্ার প্রলংা করজি। 

 

আমরা স্বীকৃজর্ জ্ঞাপন করজি জয, উন্ন ন, লাজন্ত, এিং জনরাপত্তা ও মানিাজিকার পরস্পর 
ম্পকৃযুক্ত ও এয়ক অপরয়ক প্রভাজির্ কয়র, এিং লস্ত্র ংঘায়র্র লয় ্া্দ  উন্ন ন 
ক্ষযমাত্রাগুয়ার অজৃন িযর্ য়র্ পায়র। 

 

আমরা স্বীকৃজর্ জানাজি জয, জার্ী , আঞ্চজক ও আন্তজৃাজর্ক পযৃায়   উন্ন ন নীজর্মূ 
লস্ত্র ংঘার্ প্রজর্য়রায়ির জনয গুরুত্বপূণৃ উপাোন প্রোন কয়র এিং এই পজরয়প্রজক্ষয়র্ আমরা 
লস্ত্র ংঘার্ প্রজর্য়রাি ও হ্রা কয়র বিজিক, আঞ্চজক, জার্ী , ও স্থানী  পযৃায় , ভজিযৎ 
প্রজয়ের জনয, জেকই উন্ন য়নর ম্ভািনায়ক িাড়ািার উয়েয়লয একয়ত্র কাজ চাজয়  যািার 
জনয অঙ্গীকারিদ্ধ। 

 

৯৪টি রায়ের লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংক্রান্ত জজয়নভা জঘাণা গ্রণ ও জি রাে করৃৃ্ক 
আরও জেলমূয়ক এই জঘাণা গ্রয়ণ উৎা প্রোয়নর জি টিয়ক আমরা স্বাগর্ জানাজি। 

 

আমরা প্রলংা জানাজি, গুয় য়র্মাা, জকজন া ও র্াইযায়ন্ডর রকারমূয়ক, লস্ত্র ংঘার্ 
ও উন্ন ন জিয়  জিল জকিু আঞ্চজক য়েন আয় াজয়নর উয়েযাগ জনিার জনয, জয 
য়েনগুয়া য়র্ লস্ত্র ংঘৃ ঘোর ায়র্ ম্পজকৃর্ আঞ্চজক ও জার্ী  জি মূ 
জিয়িচনা  জনয়  লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংক্রান্ত আঞ্চজক জঘাণা গ্রণ করা য় য়ি । 
 

লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংক্রান্ত আঞ্চজক জঘাণাগুয়া িাস্তিা য়নর জনয আমরা রাে ও 
ংজিষ্ট আন্তজৃাজর্ক ও আঞ্চজক প্রজর্ষ্ঠানমূয়ক উৎা জেজি।  

 



আমারা স্বীকার করজি জয, জনজস্ব এাকার অভযন্তয়র লস্ত্র ংঘার্ প্রজর্য়রাি, হ্রা ও জনমূৃ 
করার প্রার্জমক োজ ত্ব রাে িন কয়র, যার ময়িয রয় য়ি i) ংঘায়র্র লাজন্তপূণৃ মািান 
ii) মানিাজিকারয়ক োন ও রক্ষা করা, এিং iii)  জেকই উন্ন ন ও লাজন্তর ংসৃ্কজর্য়ক 
রু্য় িরা।   
আমরা ২০১৫ ায়র ময়িয লস্ত্র ংঘায়র্র ক্ষজর্য়ক পজরমাপণী ভায়ি কজময়  আনার 
প্রয়চষ্টায়ক স্মরণ করজি, এিং Framework of Implementation এ ুপাজরলকৃর্ িাস্তিের্ 
িযিস্থামূয়র মািযয়ম জজয়নভা জঘাণার িাস্তিা নয়ক রু্য় িরার জনয জয কাজ ম্পাজের্ 
য় য়ি র্ার প্রলংা করজি।    
 
জজয়নভা জঘাণার িাস্তিা নয়ক এজগয়  জনিার জনয একটি অর্যািলযকী  উপাোন জয়য়ি 
জময় , মজা, জিয় ও পুরুয়র উপর লস্ত্র ংঘার্ ংজিষ্ট প্রভায়ির মুযা ন অিযার্ 
রাোয়ক আমরা স্বাগর্ জানাজি ও উৎা প্রোন করজি। 
 
জার্ী  নীজর্মাার অংল জয়য়ি জেকই আরৃ্-ামাজজক উন্ন নয়ক রু্য় িরার উয়েয়লয এিং 
লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংক্রান্ত জজয়নভা জঘাণার িাস্তিের্ িাস্তিা য়নর অংল জয়য়ি, 
লস্ত্র ংঘার্ য়র্ ষৃ্ট আর্ঙ্ক ও উন্ন য়নর উপর এর জনজর্িাচক প্রভাি কমায়নার জনয 
জিজভন্ন জেয়লর গ্রণকৃর্ প্রয়চষ্টার প্রজর্ মরৃ্ন জ্ঞাপন করজি। 
 
আমরা লস্ত্র ংঘার্ প্রজর্য়রাি ও হ্রা করার কাযৃক্রম প্রণ ন, িাস্তিা ন ও মূযা য়ন 
জজন্ডার ামযর্ায়ক, জিয়ল কয়র নারীয়ের অংলগ্রণয়ক উৎা জেজি। 
 
আমরা স্বীকৃজর্ জ্ঞাপন করজি জয, কাযৃকরভায়ি লস্ত্র ংঘায়র্র আর্ঙ্ক, ও আরৃ্-ামাজজক 
ও মানি-উন্ন য়নর উপর এর প্রভাি কমািার উয়েয়লয জিসৃ্তর্ ও মজির্ িযিস্থামূয়ক রু্য় 
িরার জনয রাে, আন্তজৃাজর্ক, আঞ্চজক ও উপ-আঞ্চজক ংগঠনমূ এিং ুলী মায়জর 
ময়িয জজােিদ্ধর্া অর্যািলযকী । 
 
আমরা জজয়নভা জঘাণায়র্ আয়াকপার্ করা জেলমূয়র রকার করৃৃ্ক, ুজনজেৃষ্ট প্রকয়ের 
া র্া  লস্ত্র ংঘার্ প্রজর্য়রাি ও হ্রা করা এিং জেকই উন্ন নয়ক ত্বরাজির্ করার 
মািযয়ম জজয়নভা জঘাণার ক্ষযমাত্রাগুয়া িাস্তিা য়নর উয়েযাগয়ক স্বাগর্ জানাজি। 
 
আমরা লস্ত্র ংঘার্ প্রজর্য়রাি ও হ্রা করার উয়েলয  জার্ী  ও স্থানী  পযৃায়   উয়েযাগ 
জনিার জনয রাে ও উপযুক্ত আন্তজৃাজর্ক এিং আঞ্চজক ও উপ-আঞ্চজক প্রজর্ষ্ঠানমূয়ক 
এিং ংজিষ্ট করৃৃ্পয়ক্ষর জনকে য়র্ অনুয়রাি পাও া ায়পয়ক্ষ, জযোয়ন প্রয় াজন, প্রায় াজগক 
জকৌল ংক্রান্ত াাযয ও আজরৃ্ক াাযয অনযানয া র্া প্রোনয়ক জিয়িচনা  আনার 
জনয উৎা জেজি; একই ায়র্ স্বীকৃজর্ জ্ঞাপন করজি জয, েজক্ষণ-েজক্ষণ য়যাজগর্া এই 
জক্ষয়ত্র গুরুত্বপূণৃ অিোন রােয়র্ পায়র। 
 



আমরা িযক্ত করজি জয, জকান জনজেৃষ্ট জেয়লর প্রজর্কূ জনরাপত্তা অিস্থা যজে লস্ত্র ংঘার্ 
প্রজর্য়রাি হ্রা করার উয়েযাগমূয়র িাস্তিা নয়ক িািা জে , র্ারপয়রও এটি প্রায় াজগক 
জকৌলগর্ ও আজরৃ্ক াাযয প্রোয়নর জক্ষয়ত্র জকান লরৃ্ জয়য়ি িযিার করা য়িনা। 

 
আমরা জিয়িচনা  রােজি, ২০০৫ ায়র OECD Development Assistance Committee’র 
জদ্ধান্তয়ক , যার কারয়ণ লস্ত্র ংঘার্ প্রজর্য়রাি ও হ্রা ংক্রান্ত জকিু জিয়ল কাযৃক্রম 
Official Development Assistance পািার জনয উপযুক্ত জিয়িজচর্ য় জিয়া। 
 
আমরা উন্ন ন, লাজন্ত ও জনরাপত্তা, ও মানিাজিকারয়ক এজগয়  জনিার জনয, এিং ্া্দ  
উন্ন ন ক্ষযমাত্রাগুয়ার মূ্পরক জয়য়ি লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংজিষ্ট ামজগ্রক ক্ষযমাত্রা, 
উয়েলযমূ ও পজরমাপণী  জনয়েৃলক উন্ন য়নর জনয, ্া্দ  জঘাণা ও 2005 World 

Summit Outcome (জাজর্ংঘ জদ্ধান্ত নং ৬০/১) এ িণীর্ অঙ্গীকারমূ পুনরা  িযক্ত 
করজি। 
 
লস্ত্র ংঘার্ হ্রায়ক ত্বরাজির্ করার জনয জাজর্ংয়ঘর প্রয়চষ্টামূয়র, জিয়ল কয়র UN 

Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms 

and Light Weapons in All Its Aspects’র , িাস্তিা য়নর প্রজর্ আমরা মরৃ্ন জ্ঞাপন করজি। 
 
জাজর্ংয়ঘর ািারণ অজিয়িলন মস্ত উপযুক্ত য়েন িা ময়ঞ্চ লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন 
ংক্রান্ত জজয়নভা জঘাণার ক্ষযমাত্রাগুয়ায়ক রু্য় িরার প্রয়চষ্টায়ক মরৃ্ন জেয়র্ ও অিযার্ 
রােয়র্ আমরা আমায়ের জনকে প্রজর্জ্ঞািদ্ধ। 
 
আমরা উৎা প্রোন করজি জই মস্ত রােয়ক যারা লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংক্রান্ত 
জজয়নভা জঘাণা গ্রয়ণর মািযয়ম আন্তজৃাজর্ক, আঞ্চজক, উপ-আঞ্চজক ও জার্ী  পযৃায়  
জজয়নভা জঘাণার ক্ষযমাত্রা ও আেলৃমূ প্রচায়রর প্রচষ্টায়ক মরৃ্ন জেয়ি ও র্া অিযার্ 
রােয়ি। 
 
লস্ত্র ংঘার্ ও উন্ন ন ংক্রান্ত জজয়নভা জঘাণা িাস্তিা য়নর িযপায়র আমরা আমায়ের জনকে 
প্রজর্জ্ঞািদ্ধ এিং এই জপ্রজক্ষয়র্, আমরা মস্ত ািারণ ক্ষযমাত্রাগুয়া অজৃয়নর অগ্রগজর্ 
মুযা য়নর উয়েয়লয ২০১১ ায়র ময়িয জমজর্ িার জনয একমর্ য় জি।  
 
 
 
                                       জজয়নভা, ১২ জয়েম্বর ২০০৮ 
  
   
 

 

 


