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 ویں سمٹ02کی  ربراہان مملکت کی ایس سی او کونسلس

 0101 ،نومبر 01

 

ویڈیو کانفرنسنگ کے (کو  0101، نومبر 01ویں سمٹ 01 سربراہان مملکت کی ایس سی او کونسل کی

تن نے پوسی فیڈریشن کے صدر جناب والدمیر میٹنگ کی قیادت رواس منعقد کی گئی ہے۔  )ذریعے

 ممالککی۔ ایس سی او کے دیگر ممبر اعظم جناب نریندر مودی نے بھارتی وفد کی قیادت  کی۔ وزیر

اعظم کی سطح پر کی  ی نمائندگی ان کے صدور نے کی، جبکہ بھارت اور پاکستان کی قیادت وزیرک

عالقائی انسداد دہشت  کے سکریٹری جنرل، ایس سو او کے سیکرٹریٹایس سی او اس کے عالوہ گئی۔ 

)افغانستان، بیال روس،  مبصر ممالکڈائریکٹر، ایس سی او کے چار  ایکجیکیٹو کے اسٹرکچر گردی

 تھے۔ دیگر شرکاءاس اجالس کے  کے صدور ، منگولیا(ایران

ٹنگ ایس سی او کی یہ پہلی سمٹ تھی جو ورچوئل طریقے سے منعقد کی گئی اور ایسی تیسری می

۔ وزیراعظم جناب نریندر شرکت کیرکن بن جانے کے بعد  مکمل نے میں بھارت 0102تھی جس میں 

تن کو مبارکباد دی کہ انہوں وو کے رہنماؤں سے اپنے خطاب میں صدر والدمیر پمودی نے ایس سی ا

چیلنجوں اور مجبوریوں کے باوجود اس میٹنگ کا  درپیشکی وجہ سے  ئی مرضوبا 01 –نے کووڈ 

 انعقاد کیا۔

 جو کہاہمیت کو اجاگر کیا  الجہتی نظام کی اصالح شدہ کثیراعظم نے اپنے خطاب میں ایک  وزیر

۔ بھارت سکے کر دنیا کی امیدیں پوریدوچار  سماجی اور معاشی اثرات سے کی وجہ سےوبا  عالمی

سے ہو رہا  0100غاز یکم جنوری کا ا    مستقل رکن کی حیثیت سے جس یو این ایس سی کے ایک غیر

کے موضوع  الجہتی نظام"اصالح شدہ کثیر "عالمی حکمرانی میں مطلوبہ تبدیلیاں النے کے لیے  ،ہے

 پر توجہ دے گا۔

، دہشت گردی ساتھ ساتھ میں اور کے لئے کام کرنے اعظم نے عالقائی امن، سالمتی وخوشحالی وزیر

پختہ  ےے خالف ا واز اٹھانے میں بھارت ککمنی النڈرنگ ، منشیات اور ناجائز ہتھیاروں کی تجارت

نے اقوام متحدہ کے قیام امن کے تقریباً  ۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے بہادر سپاہیوںن کی تاکید کییقی

سے  001 نے دوران بھارت کی دوا سازی کی صنعتکے  ءاور وبا ،مشنوں میں شرکت کی ہے 01

 ۔ہے یفراہم ک ضروری دوائیں زیادہ ملکوں کو

نے ایس سی او خطے کے ساتھ بھارت کے مضبوط ثقافتی اور تاریخی رشتوں کو اجاگر  اعظم  وزیر

، چاہ بہار بندرگاہ اور اشک ا باد جنوب ٹرانسپورٹ راہداری –ی شمال یں بین االقوامکیا اور خطے م



ہرایا۔ کو د عزمبنانے کی جانب بھارت کے  ویٹی کو مستحکمکنکٹ کے ذریعےمعاہدے جیسے اقدامات 

کے طور پر   ’’ثقافت کا ایس سی او سال‘‘ ویں سال گرہ  01میں ایس سی او کی   0100انہوں نے 

بھی کی اور مشترکہ بودھ وراثت سے متعلق ایس سی او  منائے جانے کے لیے پوری مدد کی پیشکش 

یہ نمائش نیشنل میوزیم کی پہلی نمائش منعقد کرنے کے لیے بھارت کے اپنے اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ 

کو بھی اگلے سال بھارت میں ایس سی او فوڈ فیسٹیول  یا جائے گا، اورکے ذریعے آرگنائز ک ا ف انڈیا

عالقائی زبانوں کے ادبی کاموں کا روسی اور چینی زبان میں ترجمہ کیا  01اور  آرگنائز کیا جائے گا

 جائے گا۔

کو سربراہان حکومت کی ایس سی او کونسل کی اگلی مستقل میٹنگ  0101نومبر  01نے   اعظم وزیر

۔ بھارت نے اختراع اور اسٹارٹ ا مادگی کا اظہار کیا بھارتوئل طریقے سے میزبانی کے لیے کی ورچ

ایک خصوصی  کے مابین روایتی دواؤں سے متعلق ایک ذیلی گروپ کا مالکاور ایس سو او م پا

کے بعد کی دنیا میں ا تم  ءتجویز پیش کی۔ انہوں نے عالمی وبا  ورکنگ گروپ قائم کرنے کی بھی

کے لئے سود مند می معیشت عال کہ کی وضاحت کی جو وژنبھارت )خود کفیل بھارت( کے  رنربھ

 ایک بڑی طاقت ثابت ہو سکتا ہے۔ لئے او خطے کی معاشی ترقی کے ایس سی ہونے کے ساتھ ساتھ،

  صدارت  ال ایس سی او کیاگلے سکو  مام علی رحمانتاجکستان کے صدر ا اعظم نے جمہوریہ وزیر

 تعاون کا یقین دالیا۔ بھرپورانہیں بھارت کی طرف سے اور  ،مبارکباد دیکے لئے  کرنےقبول 
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 0202 نومبر، 02

 

 

 

 

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 


