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SCO సభ్య దేశాల విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రుల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ 

రష్యా అదక్షతన 2020 మే, 13 న సమావేశమ ంది. ఈ సమావేశానికి రష్యా 

సమాఖ్య విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీ సెర్గీ లావ్రోవ్ అధ్యక్షత 

వహించారు. విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జ శంకర్ భారతదేశానికి 

ప్రాతినిధ్యం వహించారు. కజకిస్తాన్ రిపబ్లిక్ విదేశాంగ మంత్రి ముక్తార్ 

టిలేబెర్డి, స్టేట్ కౌన్సిలర్ మరియు పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చ నా 

విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి మిస్టర్ వాంగ్ యి, కిర్గిజ్ రిపబ్లిక్ విదేశాంగ 

మంత్రి మిస్టర్ చింగిజ్ ఐదర్బెకోవ్. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ 

పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి షా మెహమూద్ ఖురేషి, తజికిస్తాన్ రిపబ్లిక్ 

విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి సిరోజిద్దీన్ ముహ్రిద్దీన్ మరియు 

ఉజ్బెకిస్తాన్ రిపబ్లిక్ యొక్క విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి మిస్టర్ 

అబ్దులాజీజ్ కమిలోవ్ వారి దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. SCO సెక్రటరీ 

జనరల్ మిస్టర్ వ్లాదిమిర్ నోరోవ్ మరియు SCO RATS ఎగ్జిక్యూటివ్ 

కమిటీ డ రెక్టర్ మిస్టర్ జుమాఖోన్ గియోసోవ్ కూడా ఈ సమావేశానికి 

హాజరయ్యారు. 

 

COVID-19 మహమ్మారి సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఈ వీడియో సమావేశాన్ని 

ఏర్పాటు చేశారు మరియు COVID-19 సంక్షోభం చుట్టూ కేంద్రీకృతమ న చర్చలు 

దాని వాణిజ్య, ఆర్థిక మరియు సామాజిక పరిణామాలను ఎదుర్కోవటానికి చేసిన 

ప్రయత్నాల సమన్వయం. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో జరిగిన SCO విదేశాంగ 

మంత్రులు SCO కౌన్సిల్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ మీటింగ్ (SCO 

శిఖాగ్రము), ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పరిస్థితిని, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క 75 వ 

వార్షికోత్సవంను కూడా చర్చించారు. 

 

ఈ అసాధారణ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన రష్యా విదేశాంగ మంత్రికి 

విదేశాంగ మంత్రి తన వ్యాఖ్యలలో ధన్యవాదాలు తెలిపారు. COVID -19 

మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా ఉమ్మడి పోరాటానికి భారతదేశం యొక్క బలమ న 

నిబద్ధత మరియు సమాచారం, న పుణ్యం మరియు ఉత్తమ పద్ధతులను SCO సభ్య 

దేశాలకు పంచుకునేందుకు సంసిద్ధతను ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. SCOతో తన 

సంబంధాలకు భారతదేశం ఎంతో ప్రాముఖ్యతనిచ్చిందని, 2017 లో SCOలో పూర్తి 



సభ్యునిగా చేరినప్పటి నుంచి ప్రపంచ రంగంలో SCO పాత్రను పెంచడానికి 

సానుకూలంగా దోహదపడిందని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. పరస్పర ప్రయోజనకరమ న 

అభివృద్ధిని నిర్ధారించడంలో SCO యొక్క సామర్థ్యం పెంచడానికి భారత 

దేశం పనిచేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. 

 

మహమ్మారి నేపథ్యంలో నిన్న ప్రకటించిన 266 బిలియన్ల అమెరికా డాలర్ల 

ఆర్థిక ప్యాకేజీతో సహా భారతదేశం తీసుకున్న కార్యక్రమాలు మరియు వివిధ 

నిర్ణయాత్మక చర్యలను విదేశాంగ మంత్రి ఎత్తి చూపించారు. 

 

ఈ రోజు మనం ఎదుర్కొంటున్న భద్రతా సవాళ్లు భౌతిక లేదా రాజకీయ 

సరిహద్దులతో ముడిపడి లేవని విదేశాంగ మంత్రి నొక్కి చెప్పారు. SCO 

ప్రాంతంలో భద్రత మరియు స్థిరత్వానికి తీవ్రవాదం ముప్పుగా కొనసాగుతోంది 

కాబట్టి సమిష్టి చర్యలు అవసరం అని అన్నారు. 

 

SCO సభ్యులలో పరస్పర ప్రయోజనకరమ న వాణిజ్య-ఆర్థిక సహకారం కోసం 

అనుకూలమ న వాతావరణాన్ని సృష్టించే దిశగా పనిచేయడానికి భారతదేశం 

కట్టుబడి ఉందని విదేశాంగ మంత్రి సూచించారు. 

 

SCO సభ్య దేశాల విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రులు సమావేశం ముగింపులో 

మహమ్మారి కరోనావ రస్ (COVID-19) ప  ఒక ప్రకటనను ఆమోదించారు మరియు 

స్వీకరించారు. 

 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

మే 13, 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. 

 


