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 واں 51 کا میکانزم ورکنگ کیلئے رابطہ اور مشاورت پر امور سرحدی چین بھارت

 اجالس

 0202 جون، 24

 51 کا( سی سی ایم ڈبلیو) میکانزم ورکنگ کیلئے رابطے اور مشاورت پر امور سرحدی چین بھارت

۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت ہوا منعقد ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ کو 0202 ،جون 02اجالس  واں

چینی وزارت خارجہ  ،چینی وفد کی قیادت جبکہ ،ایشیا( نے کیخارجہ کے جوائنٹ سکریٹری )مشرقی 

 ۔کی نے جنرل کے ڈائریکٹر شعبہامور  سمندری ورباؤنڈری ا تحت ما کے

 کی لداخ مشرقی خصوصا پیشرفت والی ہونے میں عالقوں سرحدی چین ہندوستان نے فریقین دونوں ۔2

 اپنے پر پیشرفت حالیہ میں لداخ مشرقی نے فریق ہندوستانی۔ کیا خیال تبادلہ تفصیلی پر صورتحال

جھڑپ شامل  پرتشدد ہونے واال میں عالقے کے گالوان وادیجون کو  51کا ذکر کیا جس میں  تحفظات

 دونوں کہ گیا دیا زور پر بات اس میں سلسلے اس۔ کئی ہالکتیں ہوئی تھیں میں نتیجے کے جس ہے،

 اور اسے مانیں۔کریں  احترام سے سختی کاآف ایکچوئل  الئن فریق

عالی  خارجہ وزیراور  کونسلر اسٹیٹ چینی اور خارجہ وزیر بھارتی ہفتے گذشتہ نے فریقین دونوں۔ 3

 دونوں کہ کی تاکید کی بات اس انہوں نے۔ بات چیت کو یاد کیا والی ہونے درمیان کےوانگ بی  جناب

 میں بارے کے کشیدگی کم کرنے اور پیچھے ہٹنے مابین ےک کمانڈروں سینئر کو جون 6 کو فریقین

 کہ کیا اتفاق اس بات پر نے وفود دونوں۔ چاہئے کرنا نافذ سے طرح پوری کو مفاہمتطے پانے والی 

 میں عالقوں سرحدی سے کرنے نافذ جلد کو مفاہمت اس مطابق کے پروٹوکول اور معاہدوں طرفہ دو

 تناظر اس۔ گی ملے مدد میں دینے فروغ کو تعلقات تر وسیع مابین کے ممالک دونوں اور وسکون امن

کا  چیت بات والی ہونے میں میٹنگ دوسری کے مابین کمانڈروں سینئر کو جون 00 نے انہوں میں،

 بھی ذکر کیا۔

 سی سی ایم ڈبلیو لئے کے کرنے حل سے طریقے امن پر کو صورتحال موجودہ نے فریقین دونوں۔ 2

 ۔کیا اتفاق پر رکھنے برقرار کو رابطے بھی پر سطح عسکری اور سفارتی تحت کے ورک فریم کے

 دہلی نئی

 0202 جون،24 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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