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جی  02کے وزرائے خارجہ کی سرحدوں کے پار بین االقوامی تعاون کو مستحکم کرنے
سے متعلق (ورچوئل طریقے سے) غیر معمولی اجالس
ستمبر 0303 ،30

جی  03کے وزرائے خارجہ کی غیر معمولی میٹنگ موجودہ جی  03چیئر ،سعودی عرب کی مملکت
نے  0ستمبر  0303کو طلب کی تھی۔ سعودی عرب کے وزیر برائے امور خارجہ عزت مآب شہزادہ
فیصل بن فرحان آل سعود نے اجالس کی صدارت کی۔ بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے
ہندوستان کی نمائندگی کی۔

اس ورچوئل اجالس کو کووڈ وبائی بحران کے پس منظر میں طلب کیا گیا تھا۔ بات چیت کووڈ 91
بحران کے نتیجے میں سرحدوں کے پار بین االقوامی تعاون کو مستحکم کرنے پر مرکوز رہی۔ وزراء
نے قومی تجربات اور کووڈ  91وبائی مرض کے رسپانس میں سرحد پار سے اس مرض سے نمٹنے
کے لئے اٹھائے گئے اقدامات سے سیکھے گئے اسباق کا بھی تبادلہ کیا۔
اپنے ریمارکس میں ،وزیر خارجہ نے سعودی عرب کی جی  03ممالک کو اس کووڈ  91وبائی مرض
سے نمٹنے کے لئے اکٹھا کرنے کی فعال طریقے کو سراہا۔

وزیر خارجہ نے وبائی مرض کے تناظر میں ہندوستان کے اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں
نے جی  03وزرائے خارجہ کو بھارت کی طرف سے وندے بھارت مشن اور یہاں پھنسے ہوئے غیر
ملکی شہریوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کے تحفظ اور بھالئی کے لئے
‘ٹریول ببلز کی تشکیل سمیت اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔

وزیر خارجہ نے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ غیر ملکی
طلباء کے مفادات کا تحفظ ہو اور پھنسے ہوئے سمندری مسافروں کو ان کے آبائی ملک منتقل کرنے
میں آسانی پیدا کی جائے۔

وزیر خارجہ نے تین عناصر کے ساتھ رضاکارانہ 'لوگوں کی مربوط سرحد پار کی نقل وحرکت پر
جی  03کے اصول’ تیار کرنے کی بھی تجویز پیش کی )a :جانچ کے طریقہ کار کا مانکیکرن اور
ٹیسٹ کے نتائج کی آفاقی قبولیت۔  )bقرنطینہ طریقہ کار‘ کو معیاری بنانا؛ ’ )cنقل وحرکت اور
ٹرانزٹ‘ پروٹوکول کو معیاری بنانا۔

نئی دہلی
ستمبر 0202 ،20
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