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کواڈ کے سینئر عہدیداروں کی میٹنگ
 12اگست0202 ،
بھارتی وزارت خارجہ ،آسٹریلیا کے محکمہ برائے خارجہ امور اور تجارت ،جاپان کی وزارت خارجہ
اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیداروں نے  20اگست کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے
اپنی مشاورت جاری رکھنے کے لیے مالقات کی۔ فروری میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے
بعد مارچ  0202میں تاریخی پہلی قائدین سمٹ کا انعقاد کیا گیا جس نے مثبت نقطہ نظر اختیار کیا اور
معاصر چیلنجز پر تعاون کو مضبوط بنانے کا عہد کیا۔
اس مشاورت نے ہند بحر الکاہل خطے میں کووڈ  21-کے وسیع اثرات ،اور وبائی مرض پر قابو
پانے ،صحت کی حفاظت اور فوری معاشی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تعاون کی کوششوں
کی اہمیت پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس تناظر میں انہوں نے کووڈ ویکسین اقدام کی پیش
رفت کا جائزہ لیا جس کا اعالن قائدین نے کیا تھا ،جس کا مقصد ویکسین پروڈکشن اور اس تک
مساوی رسائی کو بڑھانا ہے۔
عہدیداروں نے مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ،اور لچکدار سپالئی چین ،ابھرتی ہوئی
اور اہم ٹیکنالوجیز ،میری ٹائم سیکیورٹی ،سائبر سیکیورٹی ،انسداد دہشت گردی ،انفراسٹرکچر اور
کنکٹوٹی ،اعلی تعلیم ،موسمیاتی تبدیلی اور انسانی امداد اور آفات سے نمٹنے میں تعاون کے امکانات
کو تالش کیا۔
اپنی مشترکہ اقدار اور اصولوں کو یاد کرتے ہوئے ،عہدیداروں نے بین االقوامی قانون کے احترام پر
مبنی آزاد ،کھلے ،خوشحال اور جامع ہند -بحر الکاہل خطے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے
آسیان مرکزیت ،انڈو پیسیفک پر آسیان آؤٹ لک اور عالقائی آرکیٹکچر میں آسیان کی زیر قیادت
میکانزم کے لیے اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔
عہدیداران باقاعدہ مشاورت جاری رکھنے اور اس سال کے آخر میں وزرائے خارجہ کی اگلی میٹنگ
جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔
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