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Anggota Dewan Negara selaku Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin Pertemuan
Dewan Menteri Luar Negeri anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dengan dihadiri
menteri luar negeri dari India, Khazakstan, Kirgistan, Pakistan, Rusia, Tajikstan, Uzbekstan.
Wang Yi mengajukkan enam butir usulan mengenai memperdalam kerja sama Shanghai.
Yang pertama, menjunjungi Semangat Shanghai, memperdalam kesatuan dan kepercayaan
satu sama lain, bergandengan tangan untuk menangani resiko dan tantangan, membentuk
komunitas senasib sepenanggungan. Kedua, memperdalam kerja sama di bidang keamanan,
menciptakan lingkungan yang baik, memukul kekuatan teroris dan menjadi jaminan untuk
memelihara keamanan dan kestabilan kawasan. Ketiga, berpegang teguh pada
pembangunan bersama dan kenikmatan bersama, mendorong pembauran dan
perkembangan, lebih baik memainkan peranan sebagai platform di bidang pendorongan
sinergi inisiatif kerja sama regional dan strategi pembangunan negara anggotanya. Keempat,
secara sepenuhnya menggali potensinya, mendorong kerja sama pragmatis, mengayunkan
langkah yang lebih besar di bidang koordinasi industri, sinergi pasar dan komunikasi teknologi
antar negara anggotanya. Kelima, meningkatkan komunikasi antar masyarakat,
memperkokoh dasar kesepahaman rakyat, memperdalam kunjungan timbal balik berbagai
kalangan negara anggotanya, menambahkan pengenalan dan persahabatan antar rakyat
berbagai negara. Keenam, memelihara keadilan, memperluas pengaruh internasional,
mengeluarkan suara SCO, menyediakan rancangan SCO, bersama-sama membangun
hubungan internasional tipe baru.
Para Menteri Luar Negeri yang menghadiri pertemuan kali ini menilai tinggi upaya yang
diberikan Tiongkok untuk mendorong proses SCO sebagai negara ketua bergilir SCO,
bersedia berkoordinasi dengan Tiongkok untuk mendorong Pertemuan Puncak Qingdao
mencapai hasil yang positif.
Pertemuan Puncak Qingdao SCO
Akan Membuka Perjuangan Baru Pembangunan SCO
Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama SCO digelar di Beijing
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kemarin (24/04). Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan bahwa pertemuan
kali ini pada pokoknya mempersiapkan hasil-hasil utama Pertemuan Puncak SCO di
Qingdao pada Juni mendatang, dan memberi dasar yang kokoh demi kesuksesan
Pertemuan Puncak Qingdao.
Pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana Dewan Menteri Luar Negeri SCO setelah
SCO diperluas, tugas utamanya adalah persiapan demi Pertemuan Puncak yang akan
digelar di Qingdao, Tiongkok. Dalam pertemuan kemarin, menteri luar negeri dari 8
negara anggota SCO bertukar pendapat mengenai mengembangkan dan memperdalam
lebih lanjut kerja sama SCO serta masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama,
mencapai banyak kesepahaman dan menandatangani 14 dokumen.
Wang Yi mengatakan, kebanyakan dokumen yang ditandatangani adalah rancangan
dokumen hasil yang akan diserahkan kepada Pertemuan Puncak Qingdao, antara lain
Deklarasi Qingdao Dewan Kepala Negara SCO, Perjanjian Persahabatan Rukun Tetanga
Negara-negara SCO, Program Pelaksanaan Lima Tahun Masa Depan.
Wang Yi menekankan, pemimpin berbagai negara akan mengadakan pengaturan penting
terhadap perkembangan SCO pada masa depan di Pertemuan Puncak Qingdao,
menandatangani serangkaian keputusan dan dokumen kerja sama. SCO akan membuka
perjuangan baru untuk berkembang terus.
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