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QUAD ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ
12 ਅਗਸਤ, 2021
ਭਾਰਤੀ ਧਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ , ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਧਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਧਿਭਾਗ, ਜਾਪਾਨੀ ਧਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਧਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੰ ਿੀਧਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ
ਸਲਾਹ - ਮਸ਼ਿਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ, 2021 ਧਿੱਚ ਆਗ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਇਧਤਹਾਧਸਕ
ਧਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਧਜਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਧਦਿ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਧਖਲਾਫ ਸਧਹਯੋਗ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਹਦ ਧਲਆ ਧਗਆ।
ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਧਹੰਦ-ਪਿਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਧਿੱਚ COVID -19 ਦੇ ਧਿਆਪਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਕਾਬ
ਕਰਨ, ਧਸਹਤ ਸੁਰੱਧਖਆ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਧਿਕ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ
ਧਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਗਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਐਲਾਨੀ
ਗਈ QUAD ਿੈਕਸੀਨ ਪਧਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪਿਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਧਹੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਧਦਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਉਭਰਦੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪਰਨ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਧਖਆ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਧਖਆ, ਅੱਤਿਾਦ-ਰੋਿ, ਬੁਧਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਉੱਚ
ਧਸੱਧਖਆ, ਜਲਿਾਯ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਧਿੱਚ ਸਧਹਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀ
ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੰਨ ਦੇ
ਸਧਤਕਾਰ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਹੰਦ-ਪਿਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪਿਤੀ ਿਚਨਬੱਿਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਧਮਕਾ, ਧਹੰਦ-ਪਿਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਧਦਿ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ
ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੇ ਤੰਤਰ ਪਿਤੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਧਹਮਾਇਤ ਦੁ ਹਰਾਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਜਾਰੀ ਰਧਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਧਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ
ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
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