স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়ন ংক্রান্ত জেননবা জঘালণা
স্ত্র ংঘাত েীফন ও েীবফকা ধ্বং কনয, বনযাত্তাীনতা, বয় ও আতনেয ৃবি কনয,
এফং উন্নয়ননয উয ফযক জনবতফাচক প্রবাফ জপনর। স্ত্র ংঘাত-বফনযাধ জথনকই জাক ফা
অযাধ জথনকই জাক- জগাষ্ঠী ও ফযবিয চযভ ক্ষবত াধন কনয।
স্ত্র ংঘাত বক্ষা প্রবতষ্ঠান ফন্ধ কনয, ফাোযনক েনূনয কনয, স্বাস্থ্য জফায খযচ ফাবিনয়
জেয়, বযফায ধ্বং কনয, আইননয াননক েুফবর কনয এফং েুগত
ব ভানুনলয কানে ভানবফক
ত্রাণ জ ৌঁোনয জক্ষনত্র ফাধা প্রোন কনয। স্ত্র ংঘানতয পনর প্রতযক্ষ ও নযাক্ষবানফ
প্রবতফেয রক্ষাবধক বনত য়, এফং আযও অগুনবত ংখযক জরাক আত য়, মানেয
অননকনক াযােীফন ধনয এয জেয ফন কযনত য়। স্ত্র ংঘাত ভানফাবধকানযয ম্মান
যক্ষায েনয স্থ্ায়ী হুভবকস্বরূ।
স্ত্র ংঘনলবয বীবত জথনক ভুি নয় েীফনমান কযনত চাওয়া একটি জভ বরক চাবো। এটা
উন্নয়ন, ম্মান ও করযানণয ূফবতব । যানেয নাগবযকনেয বনযাত্তা প্রোন কযা একটি
যকানযয ভূর োবয়ত্ব।
২০০৫ ানর World Summit Outcome েবরনর বফশ্ব জনতৃ ফৃন্দ উন্নয়ন, াবন্ত, বনযাত্তা ও
ভানফাবধকানযয ভনধয ুেঢ়ৃ ম্পকব এফং যস্পযনক প্রবাবফত কযায বেকটিনক স্বীকৃ বত
বেনয়নেন। তাযা ম্মাননয ানথ এফং বয় ও ক্ষু ধা-ভুি নয় ভানুনলয েীফনমাননয
অবধকানযয উয জোি বেনয়নেন।
আন্তেবাবতক জগাষ্ঠী স্বীকায কনযনেন জম, স্ত্র ংঘাত ও বফনযাধ স্রাব্দ উন্নয়ন
রক্ষযভাত্রাগুনরায ফাস্তফায়ননক ফাধাগ্রস্থ্ কনয, এফং ংঘাত প্রবতনযাধ ও ভাধান, বংতা
হ্রা কযা, ভানফাবধকায প্রবতষ্ঠা, ুান প্রবতষ্ঠা ও াবন্তস্থ্ান কযা োবযদ্রতা বনযন,
অথবননবতক প্রফৃবি ও ভানুনলয েীফন উন্নয়ননয েনয বকেু গুরুত্বূণব েনক্ষ।
এোিা, াবন্ত-স্থ্ানা কবভন বনযাত্তা ও উন্নয়ননয ভনধয প্রাবতষ্ঠাবনক ম্পকব গনি জতারায
ভধয বেনয় ংঘাত-যফতী অফস্থ্ায় াবন্ত স্থ্ানন একটি ভব ত েৃবিববিনক তু নর ধযনফ।
একইানথ, এই কবভন স্ত্র ংঘানতয ভযা েূয কযায েনয জকন্দ্রীয় বূ বভকা ারন
কযনফ।
এইকর ফাস্তফতানক স্বীকায কনয, আভযা ৪২টি জেনয ভন্ত্রী ও প্রবতবনবধযা- মাযা বফনশ্বয
ফ অঞ্চরনক প্রবতবনবধত্ব কযনে- জেননবানত একবত্রত নয়বে এফং আভযা স্ত্র ংঘাত, এফং

আথব-াভাবেক ও ভানফ-ম্পে উন্নয়ননয উয এয জনবতফাচক প্রবাফ কভাফায েনয
জটকই বনযাত্তা ও াবন্তয ংস্কৃ বতনক তু নর ধযনত কাে কযায েনয ফিবযকয।
আভযা স্ত্র ংঘাত হ্রা ও প্রবতনযাধ কযায কামবক্রভনক োতীয়, আঞ্চবরক ও ফহুাবক্ষক
উন্নয়ননয কাঠানভা, প্রবতষ্ঠান ও জক নরয ানথ ভব ত কযফ। একইানথ, আভযা এই
কামবক্রভনক ভানবফক ত্রাণ, েুনমবাগ, ও বফমবয় ফযফস্থ্ানা উনেযানগয ানথও ভব ত কযনফা।
আভযা ফযবিগত বানফ ও একবত্রত নয়, োতীয়, আঞ্চবরক ও ফহুাবক্ষক স্তনয ফাস্তফম্মত
ফযফস্থ্া জননফা মাাঃ










ংঘাত প্রবতনযাধ, ভাধান ও ুনবভবরনন াাময কনয এফং ংঘাত-যফতী ভনয়
াবন্তস্থ্ান ও ুনগবঠনন াাময জেয়;
ক্ষু দ্র ও ারকা অস্ত্র ও জগারা-ফারুনেয বফস্তায, অনফধ াচায ও অফযফায জযাধ
কনয, এফং কামবকয বানফ অস্ত্র ফযফায হ্রা কনয, এফং অস্ত্র-ভবণ, সনয
অাযন ও ভ য়, ও ক্ষু দ্র অস্ত্র বনয়ন্ত্রণ কনয-মায ভনধয যনয়নে অনস্ত্রয স্থ্ানান্তয ও
অনফধ ফযফা বনয়ন্ত্রণ;
ভানফাবধকানযয প্রবত ূণব ম্মাননক তু নর ধনয এফং নযয়বফচায ও আইননয াননয
ভাধযনভ ংঘানতয াবন্তূণব ভাধানন াাময কনয, ও অযােক বযনফনয উন্নবত
ঘটায়।
েনবনযাত্তা প্রবতষ্ঠাননয কামবকাবযতা ও েফাফবেবতানক ত্বযাবিত কনয;
স্ত্র ংঘাত হ্রা কযায েনয একটি বফস্তৃ ত ধাযণানক তু নর ধনয এফং োবতংঘ
বনযাত্তা বযলনে গৃীত ১৩২৫ ও ১৬১২ নং ধাযা অনুমায়ী ুরুল, নাযী, জেনর,
জভনয়নেয বফববন্ন অফস্থ্া, চাবো ও ম্পেনক স্বীকৃ বত জেয়;
বনবিত কনয জম, স্ত্র ংঘাত প্রবতনযাধ ও হ্রা কযায উনেযাগ বকেু বনবেব ি
ঝুৌঁ বকূণব উাোন ও েনরয প্রবত রক্ষয জযনখ জনয়া নয়নে; এফং এই উনেযাগ ফযবি ও
জগাষ্ঠী কতৃব ক ংঘাতীন েীফনমান ংক্রান্ত কামবক্রনভয ানথ েবিত।

ক্ষু দ্র ও ারকা ও অস্ত্রনস্ত্রয যফযা ও চাবো বননয় কামবকয বানফ কাে কযায জক্ষনত্র
আভযা ববফলযনত আযও ফযফস্থ্া গ্রন কযনফা। এয ভনধয বফনল বানফ উনেখনমাগয নরা
ফতব ভানন োযী থাকা UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the
Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects জক ুনযাুবয ফাস্তফায়ন
কযা এফং আইনগত বানফ ফাধযতাভূরক ফযফস্থ্াভূ অনযানয ফযফস্থ্াগুনরায উন্নয়ননক
আযও ত্বযাব ত কযা।
আভযা স্ত্র ংঘানতয ভাধাননয েনয আবথবক ম্পে, প্রানয়াবগক জক র ংক্রান্ত ম্পে ও
ভানফম্পে ফৃবিনত নমাবগতাভূরক ও বফস্তৃ তবানফ এফং ভব ত নয় কাে কযায েনয
ফিবযকয। এয ভনধয যনয়নে, বফলয়টি োবতংঘ, অথবননবতক উন্নয়ন ও নমাবগতা
ংগঠন (OECD)  অনযানয ংবিি ংগঠননয বনকট তু নর ধযায েনয কাে কযা।

আভযা স্ত্র ংঘানতয ভানবফক, াভাবেক ও অথবননবতক ক্ষবত বনরূনণয, ঝুৌঁ বক ও বফে
মবানরাচনায, স্ত্র ংঘাত হ্রা কযায কামবক্রনভয কামবকাবযতা ভূরযায়ননয, এফং নফবাত্তভ
ফযফস্থ্া ংক্রান্ত জ্ঞান েবিনয় জেফায উনেযাগভূনক ভথবন োনানফা। আভযা স্বক্ষভতা সতবয
 অনযানয ভাধাননক তু নর ধযায েনয োতীয়, আঞ্চবরক ও সফবশ্বক মবানয় আক্রান্ত যাে
ও জগাষ্ঠী এফং োতা জগাষ্ঠীয ানথ একনত্র কাে কযনফা।
আভযা ২০১৫ ার নাগাে, বফনশ্ব স্ত্র ংঘাত েবনত ক্ষয়-ক্ষবত মনথি বযভানণ কবভনয়
আননত এফং বফশ্বেুনি প্রকৃ ত ভানফ-বনযাত্তা উন্নয়নন নচি।
আভযা উন্নয়ন, াবন্ত ও বনযাত্তা-গঠন, েনস্বাস্থ্য, ভানবফক, ভানফাবধকায ও অযাধী
বফচায জগাষ্ঠীয ানথ একনত্র কাে কযনফা, এফং একই ানথ, আভযা স্ত্র ংঘাত হ্রা
কযায এফং যকায, আন্তেবাবতক ংগঠন ও ুীর ভানেয বক্রয়াীর জোটফিতায জক্ষনত্র
ুীর ভানেয গুরুত্বূণব বু বভকানক স্বীকৃ বত োনাবি।
আভযা Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small
Arms and Light Weapons in All Its Aspects এয বনযীক্ষণ ংক্রান্ত অনুবষ্ঠতফয কনপানযনে
এই জঘালণাটি জ কযনফা।
আভযা আভানেয কানে প্রবতজ্ঞা কযবে জম, উমুি জক্ষনত্র এই উনেযাগভুনক এবগনয় জননফা
এফং ভস্ত রক্ষযগুনরায অগ্রগবত ভূরযায়ননয েনয ২০০৮ এয ভনধয একবত্রত নফা।
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