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سارک ممالک کے وزراء کے کونسل کی غیر رسمی میٹنگ (ورچوئل موڈ)
 24ستمبر0202 ،

1۔ جمہوریہ ہند کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے  02ستمبر  0202کو سارک کونسل کے
وزراء کی ساالنہ غیر رسمی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ نیپال کی زیر صدارت یہ اجالس ورچوئل
طریقے سے منعقد ہوا اور اس میں سارک کے تمام ممبر ممالک شریک ہوئے۔
0۔ غیر رسمی مالقاتیں جو  1991سے منعقد ہونا شروع ہوئیں ،سارک ممالک کے امور پر تبادلہ خیال
کرنے کے لئے یو این جی اے اجالسوں میں وزرائے خارجہ کی موجودگی کے ذریعہ فراہم کردہ
موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔
3۔  02ستمبر  0219کو نیویارک میں سارک کونسل کے وزراء کی آخری غیر رسمی میٹنگ کے بعد
سے اس اجالس کو عالقائی تعاون کی صورتحال کے بارے میں سیکرٹری جنرل سے ایک رپورٹ
موصول ہوئی۔
2۔ اس میٹنگ میں کووڈ ۔ 19وبائی مرض سے نمٹنے کے لئے عالقائی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔
خاص طور پر ،شرکاء نے پورے خطے میں وبائی مرض کا مقابلہ کرنے کے لئے باہمی تعاون کے
اقدامات کے لئے  11مارچ  0202کو سارک قائدین کی ویڈیو کانفرنس بالنے میں ہندوستان کے وزیر
اعظم کے قیادت کی تعریف کی۔ اس میں سارک کووڈ  19ایمرجنسی فنڈ کی تشکیل بھی شامل ہے،
جس میں سارک کے تمام ممالک نے رضاکارانہ طور پر شراکت داری کا وعدہ کیا ہے۔
1۔ ڈاکٹر جیشنکر نے اپنے بیان میں ،منسلک ،مربوط ،محفوظ اور خوشحال جنوبی ایشیاء کی تعمیر
کے لئے سارک کے لئے ہندوستان کے پائیدار عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سارک رہنماؤں کی ویڈیو
کانفرنس کے بعد ہندوستان کی جانب سے کئے گئے متعدد اقدامات پر روشنی ڈالی ،جس میں صحت
سے متعلق پیشہ ور افراد اور تجارتی عہدیداروں کی اجالس کو ورچوئل طور پر منعقد کرنا ،ایک
'کووڈ  19انفارمیشن ایکسچینج پلیٹ فارم ) (COINEXکا قیام ،غیر ملکی کرنسی کی تبادلہ میں معاونت
اور سارک فوڈ بینک میکانزم کو عمل میں النا شامل ہے۔ ڈاکٹر جیشنکر نے بتایا کہ سارک کووڈ ۔19
ایمرجنسی فنڈ کے لئے ہندوستان کی شراکت کے تحت ،ضروری دوائیوں ،طبی استعمال کی اشیاء،
کووڈ پروٹیکشن اور ٹیسٹنگ کٹس ،اور دیگر سامان کی فراہمی ،جن کی مالیت  0.3ملین امریکی ڈالر

ہے ،کو سارک خطے کے ممالک کے لئے مہیا کی گئی ہے۔ انہوں نے کووڈ  19وبائی مرض کا مقابلہ
کرنے میں سارک خطے کے ممالک کی مدد کے لئے ہندوستان کی جاری عزم کا اعادہ کیا۔
2۔ ڈاکٹر جیشنکر نے سارک کے ممبر ممالک سے دہشت گردی کی لعنت کو شکست دینے کے لئے
اجتماعی طور پر عزم کرنے کا مطالبہ کیا ،جس میں دہشت گردی اور تنازعہ کے ماحول کی پرورش،
حمایت اور حوصلہ افزائی کرنے والی قوتیں بھی شامل ہیں ،جو پورے ایشیاء میں اجتماعی تعاون اور
خوشحالی کی اپنی مکمل صالحیتوں کو پورا کرنے کے لئے سارک کے مقصد کی راہ میں رکاوٹ
ہے۔

نئی دہلی
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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.

