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 کانفرنس ویڈیو کی خارجہ وزرائے کے تنظیم تعاون شنگھائی

 0202 ،مئی13 

 

 کو 0202 مئی، 31 کانفرنس ویڈیو کی خارجہ وزرائے کے ممالک رکن کے تنظیم تعاون شنگھائی

 سرگئی خارجہ، امور برائے وزیر کے فیڈریشن روسی۔ تھی کی طلب نے روس چیئر، موجودہ

 نمائندگی کی ہندوستان نے جیشنکر ایس ڈاکٹر وزیر خارجہ۔ کی صدارت کی اجالس اس نے الوروف

 اور کونسلر ریاستی ،مختار تلبیریڈی جناب خارجہ امور برائے وزیر کے قازقستان جمہوریہ۔ کی

 وزیرکے  کرغیز جمہوریہ وانگ ای، جناب خارجہ امور برائے وزیر کے چین جمہوریہ عوامی

 خارجہ امور برائے وزیر کے پاکستان جمہوریہ اسالمی ،ایڈربیکوف چنگیزجناب  خارجہ امور برائے

 جمہوریہ اور وزیر خارجہ سراج الدین مہردین کے ستانتاجک جمہوریہ ،قریشی محمود شاہجناب 

 کی ممالک تنظیم تعاون شنگھائی متعلقہ اپنے نے کاملوف العزیز عبد جناب خارجہ وزیر کے ازبکستان

 آر اے ٹی ایس او سی ایس اور نوروف والدیمیر جناب جنرل سکریٹری کے او سی ایس۔ کی نمائندگی

(SCO RATS) میں میٹنگ اس بھی نے گیوسوف جمخون جناب ڈائریکٹر کے کمیٹی ایگزیکٹو کے 

 ۔کی شرکت

 31کووڈ  بات چیت اور ،تھی گئی کی طلب میں منظر پس کے مرض وبائی 31کووڈ  کانفرنس ویڈیو یہ

 کوششوں والی جانے کی لئے کے نمٹنے سے نتائج معاشرتی اور معاشی تجارتی، کے اس اور بحران

 ایس میں پیٹرزبرگ سینٹ نے خارجہ وزرائے کے تنظیم تعاون شنگھائی۔ مرکوز تھی پر آہنگی ہم میں

 کی افغانستان تیاریوں، کی( اجالس سربراہی او سی ایس) میٹنگ اسٹیٹ آف ہیڈس آف کونسل او سی

 ۔کیا خیال تبادلہ بھی پر برسی ویں 57 کی عظیم جنگ دوسری اور صورتحال

 شکریہ کا خارجہ وزیر روسی پر بالنے اجالس معمولی غیر اس میں ریمارکس اپنے نے وزیر خارجہ

 ممالک ممبر کے او سی ایس اور لڑائی مشترکہ خالف کے ضمر وبائی 31 - ڈکوو نے انہوں۔ کیا ادا

 پختہ کے ہندوستان میں بارے کے تیاری کی کرنے شیئر کار طریق بہترین اور مہارت معلومات، کو

 کو تعلقات اپنے ساتھ کے او سی ایس ہندوستان کہ دیا زور پر بات اس نے انہوں۔ کی تاکید کی عزم

 سے بعد کے شمولیت سے حیثیت کی ممبر مکمل کے او سی ایس میں 0235 اور ہے دیتا اہمیت بہت

 بھی یہ نے انہوں۔ ہے کیا ادا کردار مثبت لئے کے بڑھانے کو کردار کے او سی ایس میں میدان عالمی

 کو صالحیت کی او سی ایس میں بنانے یقینی کو ترقی مفید باہمی ہندوستان کہ کرائی دہانی یقین

 ۔گا رکھے برقرار رابطے کو تر وسیع لئے کے بنانے مستحکم



 مختلف اور اقدامات گئے اٹھائے سے طرف کی ہندوستان میں تناظر کے وباء اس نے وزیر خارجہ

 اقتصادی کا ڈالر امریکی ارب 022 گیا کیا اعالن کل میں جس ڈالی، روشنی پر اقدامات کن فیصلہ

 ۔ہے شامل بھی پیکیج

 یا جسمانی وہ ہیں درپیش چیلنجز سیکورٹی کے جو ہمیں آج کہ دیا زور پر بات اس نے وزیر خارجہ

 کے استحکام اور سالمتی میں عالقے کے تنظیم تعاون شنگھائی۔ ہیں نہیں منسلک سے حدود سیاسی

 ۔ہوگی ضرورت کی کارروائی اجتماعی لئے کے اس اور ہے خطرہ بڑا ایک گردی دہشتئے ل

 مابین کے ممبروں کے تنظیم تعاون شنگھائی ہندوستان کہ کیا اشارہ اس بات کا بھی نے وزیر خارجہ

 کرنے کام طرف کی تشکیل کی ماحول سازگار لئے کے تعاون اقتصادی اور تجارتی مند فائدہ باہمی

 ۔ہے پرعزم لئے کے

ونا کور وبائی پر اختتام کے اجالس نے خارجہ وزرائے کے ممالک رکن کے تنظیم تعاون شنگھائی

 کیا اور اپنایا۔ منظور کو بیان ایک میں بارے کے (31)کووڈ  وائرس
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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. 


