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സ്റ്റേറ്റ് തലവന്മാരുടെ എസ് സി ഒ കൗൺസിലിന്ടെ 20 മത് ഉച്ചസ്റ്റകാെി 
നവംബര് 10, 2020 

 
സ്റ്റേറ്റ് തലവന്മാരുടെ എസ് സി ഒ കൗൺസിൽ  20 മത് ഉച്ചസ്റ്റകാെി 2020 നവംബർ 10 ന് 

വിർച്വൽ രീതിയിൽ നെന്നു(വീഡിസ്റ്റയാ സ്റ്റകാൺഫെൻസ് സ്റ്റഫാർമാറ്റിൽ). െഷ്യൻ 

ടഫഡസ്റ്റെഷ്ൻ പ്രസിഡന്് പ്രീ.വലാഡിമിർ രുെിൻ സസ്റ്റേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത 

വഹിച്ചു. പ്രധ്ാനമപ്രി പ്രീ. നസ്റ്റരപ്ര സ്റ്റമാഡി ഇരയൻ വിഭാഗടത്ത നയിച്ചു. മറ്റു 
എസ് സി ഒ അംഗതവ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്െുമാർ സസ്റ്റേളനത്തിൽ 

രടെെുത്തസ്റ്റപാൾ ഇരയടയയും രാകിസ്താടനയും പ്രധ്ാനമപ്രിമാർ 

പ്രതിനിധ്ീകരിച്ചു. എസ് സി ഒ ടസപ്കട്ടെിസ്റ്റയറ്റ് ടസപ്കട്ടെി ജ്നെൽ, എസ് സി ഒ 

പ്രാസ്റ്റേരിക തീപ്വവാേ വിരുദ്ധ ഘെനയുടെ എക്സികയൂറ്റിവ് ഡയെക്െർ, കൂൊടത 

നാല് നിരീക്ഷക രാജ്യടത്ത പ്രസിഡന്െുമാർ (അഫ്ഗാനിസ്താൻ, ടബലാെസ്, 

ഇൊൻ,മംസ്റ്റഗാളിയ) എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു രൊളികൾ. 

 

ഇത് വിര്ച്വൽ സ്റ്റഫാർമാറ്റിൽ നെക്കുന്ന ആേയ സസ്റ്റേളനവും 2017 ൽ സ്ഥിര 

അംഗതവം സ്റ്റനെിയതിനു സ്റ്റരഷ്ം ഇരയ രടെെുക്കുന്ന മൂന്നാമടത്ത 

സസ്റ്റേളനവുമാണ്.എസ് സി ഒ സ്റ്റനതാക്കടള അഭിസംസ്റ്റബാധ്ന ടച്യ്യുന്നതിനിടെ , 

സ്റ്റകാവിഡ് -19 രകർച്ചവയാധ്ി മൂലമുള്ള ടവലലുവിളികടളയും 
പ്രതിബന്ധങ്ങടളയും മെികെന്നുടകാണ്ട് സസ്റ്റേളനം സംഘെിപിച്ചതിന് പ്രസിഡന്് 

വലാഡിമിർ രുെിടന അഭിനരിച്ചു. 
 

രകർച്ചവയാധ്ിയുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രതയാഘാതങ്ങൾ 

അനുഭവിസ്റ്റക്കണ്ടായി വരുന്ന സ്റ്റലാകത്തിന്ടെ പ്രതീക്ഷയ്ടക്കാത്തുയരാണ് 

ബഹുരാപ്രവാേത്തിന്ടെ നവീകരണം അതയരാസ്റ്റരക്ഷികമാടണന്ന് തന്ടെ 

രരാമർരത്തിനിടെ പ്രധ്ാനമപ്രി കൂട്ടിസ്റ്റച്ചർത്തു. 2021 ജ്നുവരി മുതൽ ഇരയ 
ഐകയരാപ്ര സഭയിടല സുരക്ഷാ കൗൺസലിൽ അസ്ഥിര അംഗമാണ്,ഇതുവഴി 
സ്റ്റലാക സ്റ്റനതൃതവത്തിൽ അഭിലഷ്ണീയമായ മാറ്റങ്ങൾ ടകാണ്ടുവരാൻ 'നവീകരിച്ച 

ബഹുരാപ്രവാേം' എന്ന വിഷ്യത്തിൽ പ്രദ്ധ സ്റ്റകപ്രീകരിക്കുന്നതാടണന്നന്നും 

അസ്റ്റേഹം കൂട്ടിസ്റ്റച്ചർത്തു. 
 

പ്രാസ്റ്റേരികമായ സമാധ്ാനം,സുരക്ഷാ, സമൃദ്ധി കൂൊടത തീപ്വവാേത്തിനും, 
നിയമവിരുദ്ധമായ ആയുധ്ക്കെത്തിനും, മയക്കുമരുന്നിനും കള്ളപണത്തിനും 
എതിരായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള ഇരയയുടെ വിരവാസടത്ത 

പ്രധ്ാനമപ്രി ആവർത്തിച്ചു. ഇരയയുടെ ധ്ീര ജ്വാന്മാർ 50 യു എൻ സമാധ്ാന 

മിഷ്നുകളിൽ രടെെുത്തുടവന്നും  രകർച്ചവയാധ്ിയുടെ സമയത്ത് 150 ത്തിൽ 



അധ്ികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇരയയിടല മരുന്ന് വയവസായസ്റ്റമഖല അതയാവരയ 
മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചുടവന്നും അസ്റ്റേഹം രരാമർരിച്ചു. 
 

എസ് സി ഒ പ്രവിരയയുമായുള്ള രക്തമായ ച്രിപ്തരരവും സാംസ്കാരികവുമായ 

ബന്ധങ്ങൾ പ്രധ്ാനമപ്രി ഊന്നിപെഞ്ഞു . കൂൊടത വെക്ക് ടതക്ക്  
അരരാപ്ര ഗതാഗത ഇെനാഴി, ച്ബാർ തുെമുഖം, അഷ്കബത് ഉെമ്പെി എന്നിവ 

സ്റ്റരാലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വഴി പ്രവിരയയുമായുള്ള ബന്ധം 
രക്തിടപെുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും അസ്റ്റേഹം അെിയിച്ചു. 2021 ൽ "എസ് 

സി ഒ സാംസ്കാരിക വർഷ്മായി" ആച്രിച്ചുടകാണ്ടുള്ള എസ് സി ഒ യുടെ 20 മത് 

വാർഷ്ിക ആസ്റ്റഘാഷ്ങ്ങൾ നെത്തുന്നതിന് രൂർണമായ രിരുണയും അസ്റ്റേഹം 
അെിയിച്ചു.ഇത് കൂൊടത നാഷ്ണൽ മയൂസിയം ഓഫ് ഇരയ ബുദ്ധസ്റ്റകപ്രങ്ങളിൽ 

ആേയ എസ് സി ഒ പ്രേർരനം നെത്തുന്നതിനും, ഇരയയിൽ അെുത്ത വർഷ്ം എസ് 

സി ഒ ഫുഡ് ടഫേിവൽ നെത്തുന്നതിനും, 10 പ്രാസ്റ്റേരിക ഭാഷ്യിലുള്ള കൃതികൾ 

െഷ്യൻ , ചച്നീസ് എടന്ന ഭാഷ്കളിസ്റ്റലക്ക് വിവർത്തനം ടച്യ്യുന്നതുൾപടെയുള്ള 

ഇരയയുടെ സവരം പ്രവർത്തനങ്ങടളക്കുെിച്ചും അസ്റ്റേഹം സംസാരിച്ചു. 
 

2020 നവംബർ 30  ന് നെക്കാനിരിക്കുന്ന  എസ് സി ഒ കൗൺസിലിന്ടെ അെുത്ത 

സസ്റ്റേളനത്തിന് വിർച്വൽ രീതിയിൽ ആതിസ്റ്റേയതവം വഹിക്കുന്നതിന് ഇരയ 
സന്നദ്ധമാടണന്ന് പ്രധ്ാനമപ്രി അെിയിച്ചു. എസ് സി ഒ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

കണ്ടുരിെുത്തങ്ങൾ നവീന സംരംഭങ്ങൾ കൂൊടത രരമ്പരാഗത മരുന്നുകളുടെ 
ഉരവിഭാഗം എന്നിവ ഉൾടപെുന്ന ഒരു പ്രസ്റ്റതയക പ്രവർത്തന സംഘം 
തുെങ്ങുന്നതിനും ഇരയ നിർസ്റ്റേരിച്ചു. "ആത്മനിർഭർ ഭാരത് "(സവയം രരയപ്തമായ 

ഇരയ) എന്ന ഇരയൻ േർരനം രകർച്ചവയാധ്ിയ്ക്ക് സ്റ്റരഷ്മുള്ള ആസ്റ്റഗാള 

സാഹച്രയത്തിൽ വിഭവ സ്റ്റരഷ്ി ഇരട്ടിപിക്കുന്നതായും എസ് സി ഒ പ്രവിരയയിടല 

സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് കരണമാകുന്നതാടണന്നു അസ്റ്റേഹം വിരേീകരിച്ചു. 
 

അെുത്ത വർഷ്ത്തിടല എസ് സി ഒ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന താജ്ികിസ്താൻ 

പ്രസിഡണ്ട് എസ്റ്റോമാലി െഹ്മാടന പ്രധ്ാനമപ്രി അഭിനരിക്കുകയും ഇരയയുടെ 

രൂർണമായ സഹകരണം വാഗ്ോനം ടച്യ്യുകയും ടച്യ്തു. 
 

നയൂ ഡൽഹി  
10 നവംബർ, 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. 

 


