Video conference of the SCO Ministers of Foreign Affairs
May 13, 2020
_____________________________________________________________________________________________

SCO വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാര്ുടെ വീഡിദ

ാ ദകാൺഫറൻസ്

ടമയ് 13, 2020
2020 ടമയ് 13 നു നിലവിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ള റഷ്യ

ാണ് SCO അംഗത്വ ര്ാജ്യങ്ങളുടെ

സദേളനം വിളിച്ചു ദേർത്തത്. റഷ്യ ടഫഡദറഷ്ൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ന്ത്ശീ ടസർടഗയ്
ലാവ്ദറാവ്
ജ്

സദേളനത്തിൽ

ശങ്കർ ഇരയട

മുക്താർ

വഹിച്ചു.

വിദേശകാര്യമന്ത്രി

ദഡാ.

എസ

ന്ത്രത്ിനിധ്ീകര്ിച്ചു. കസാഖ്സസ്ത്ാൻ റിപ്പബ്ലിക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ന്ത്ശീ.

ടെലുടെർഡി,

വിദേശകാര്യമന്ത്രി
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ാ
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ന്ത്ശീ.

ന്ത്ശീ.
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രീപ്പിൾ

ന്ത്ശീ.

കൗൺസിലറും

ടകർഗിസ്ത്ാൻ
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ത്ാജ്ികിസ്ഥാൻ
ഉസ്ടെകിസ്ഥാൻ

വിദേശകാര്യമന്ത്രി ന്ത്ശീ.അബ്ദുൽ അസീസ് കാമിദലാവ് എന്നിവർ അത്ാത് SCO ര്ാജ്യങ്ങടള
ന്ത്രത്ിനിധ്ീകര്ിച്ചു.

ടസന്ത്കട്ടറി

SCO

എക്സികയൂട്ടീവ് കേിറി

ുടെ ഡ

ജ്നറൽ

ന്ത്ശീ.വലാഡിമിർ

ടനാദറാവ്,

റക്െർ ന്ത്ശീ. ജ്ുമദഖാൻജ്ിദ

SCO

RATS

ാദസാവ് എന്നിവര്ും

സദേളനത്തിൽ രടങ്കെുത്തു.
ദകാവിഡ് -19 രകർച്ചവയാധ്ി
19 രകർച്ചവയാധ്ിട

ുടെ രശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സദേളനം വിളിച്ചത് , ദകാവിഡ്-

ദകന്ത്രീകര്ിച്ചു നെന്ന േർച്ചകൾ അത്ിന്ടറ വയവസാ

,സാമ്പത്തിക

സാമൂഹിക ന്ത്രത്യാഘാത്ങ്ങടള ദനര്ിെുന്നത്ിനുള്ള രര്ിന്ത്ശമങ്ങളുടെ ഏദകാരനടത്ത
േർച്ചടേയ്ത്ു.

ടസന്് രീദറഴ്സ്െർഗിൽ നെന്ന SCO കൗൺസിൽ ഓഫ് ടഹഡ്സ്

മീറിംഗിനുള്ള (SCO ഉച്ചദകാെി) ത്
ദലാക മഹാ

ും

ാടറെുപ്പുകൾ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിടല സ്ഥിത്ി, ര്ണ്ാം

ുദ്ധത്തിന്ടറ 75-ാാാം വാർഷ്ികത്തിന്ടറ അനുസ്മര്ണം എന്നിവ

ും SCO

വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ േർച്ച ടേയ്ത്ു.
ത്ന്ടറ രര്ാമർശത്തിൽ,ഇങ്ങടനട

ാര്ു അസാധ്ാര്ണമാ

ദ

ാഗം വിളിച്ചു ദേർത്തത്ിന്

ഇരയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി റഷ്യ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയ്ക് നരി അറി
രകർച്ചവയാധ്ിദ
ശക്തമാ

ാെനുെന്ധിച്ചുള്ള ദരാര്ാട്ടത്തിൽ രങ്കു ദേര്ുന്നത്ിനുള്ള ഇരയ

ന്ത്രത്ിെദ്ധത്

നെരെികളുടമലലാം
ആസന്നദ്ധത്

ിച്ചു. ദകാവിഡ്-19
ുടെ

ും , ഇത് സംെന്ധിച്ചുള്ള അറിവുകളും , ന്ത്രഗൽഭ്യവും, മികച്ച

ത്ടന്ന

ി

രങ്കുവയ്കുന്നത്ിനുള്ള

ും അദദ്ദഹം ആവർത്തിച്ചു രറഞ്ഞു. ഇരയ SCO

ിടല െന്ധങ്ങൾക് മികച്ച

SCO

അംഗര്ാജ്യങ്ങളുമാ

ന്ത്രാധ്ാനയം നൽകുന്നുടവന്നും ,2017 മുത്ൽ SCO
ആദഗാളത്ലത്തിൽ SCO

ിൽ രൂർണ അംഗമാ

ുടെ രങ്ക് വികസിപ്പികുന്നത്ിനാ

ത്ിനു ദശഷ്ം

ി അനുകൂല സംഭ്ാവനകൾ

നെത്തി

ിട്ടുടണ്ന്നും

അദദ്ദഹം

ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ുടെ

SCO

കഴിവുകൾ

ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നത്ിനുള്ള ഇെടരെലുകൾ നിലനിർത്തുടമന്നും രര്സ്രര്ം ഗുണന്ത്രേമാ
വികസനം ഉറപ്പു വര്ുത്തുടമന്നും അദദ്ദഹം ഉറപ്പു നൽകി.
ഇന്നടല ന്ത്രഖയാരിച്ച 266 െിലയൺ
രകർച്ചവയാധ്ി

ു എസ ദഡാളറിന്ടറ സാമ്പത്തിക രാദകജ് ഉൾപ്പടെ
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സംര്ംഭ്ങ്ങളും

ത്ീര്ുമാനങ്ങളും

സവീകര്ിച്ചിട്ടുടണ്ന്ന് അദദ്ദഹം േൂണ്ികാണിച്ചു.
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ഭ്ൗത്ിക
SCO

ര്ാന്ത്രീ

ന്ത്രവിശയകളിൽ

ി ത്ീന്ത്വവാേം ത്ുെർന്നുടവന്നും

ന്ത്രവർത്തനം ആവശയമാടണന്നും അദദ്ദഹം കൂട്ടിദച്ചർത്തു.

SCO അംഗര്ാജ്യങ്ങൾടകാപ്പം ഇര്ു കൂട്ടർകും ഗുണന്ത്രേമാ
സാമ്പത്തിക
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ി

ന്ത്രവർത്തികുന്നത്ിന് ഇരയ ന്ത്രത്ിജ്ഞാെദ്ധമാടണന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി സൂേിപ്പിച്ചു.
SCO

അംഗര്ാജ്യങ്ങളിടല വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ ടകാദറാണടവറസ് (ദകാവിഡ്-19)
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ും ടേയ്ത്ു.

നയൂ ഡൽഹി
13 ടമയ്, 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.

