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કોવિડ-19 મહામારી સામેની લડાઇમાાં ઇન્ડો-પેવસફિકનાાં ચુનાંદા દેશો િચ્ચે સહકાર
મે 14, 2020
વિદેશ સવચિ હર્ષ િર્ષન શ્રગ
ાં લા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઓસ્રેવલયા, જાપાન, કોરીયા ગણરાજ્ય, ન્યૂઝીલેન્ડ અને
વિયેતનામનાાં સમકક્ષો સાથે કોવિડ-19 મહામારીએ પ્રસ્તૂત કરેલા અનન્ય અને જફટલ પડકારો સામે પ્રવતભાિ
આપિા માટે ઇન્ડો-પેવસફિક પ્રાાંતમાાં આ દેશો િચ્ચે વિચારો અને શ્ેષ્ઠ પ્રથાઓનુાં આદાન-પ્રદાન કરિા માટે 20
માચષ, 2020 અને 15 મે, 2020 િચ્ચે સાપ્તાવહક ર્ોરણે ટેલીિોન પર િાતચીતો કરિામાાં સાંકળાયેલા રહ્યા છે .
આ સાપ્તાવહક િાતચીત કરિાની પ્રથાની યુ.એસ. ડેપ્યુટી સેક્રેટરી ઑિ સ્ટેટ સ્ટીિન બીએગુન દ્િારા પહેલ
કરિામાાં આિી હતી.
સાથીદાર દેશો િચ્ચેની આ ચચાષઓએ એકબીજાનાાં પ્રદેશોમાાંથી િસાયેલા નાગરીકોનુાં વિરેચન કરિા; જીિન
બચાિતી દિાઓ અને રક્ષણાત્મક આરોગ્ય સાર્નોનાાં આિશ્યક પૂરિઠાઓની જાળિણી; પોતાનાાં વનયાંત્રણ
બહારનાાં સાંજોગોમાાં સપડાયેલા એકબીજાનાાં નાગફરકો માટે િીઝાનુાં વિસ્તરણ અને સુવિર્ા; મહામારીથી
અસરગ્રસ્ત થયેલી દેશોની ઓળખ કરિા અને સહાયતા કરિા અને નજીકનાાં પાડોશીઓમાાં સાંકવલત પ્રવતભાિ
અને સહાયતા; અને બહુ આયામી બાબતોમાાં એકબીજા સાથે કામ કરિા સાથે EAS અને G20 સવહતનાાં સૂવચત
અને સાંકવલત પ્રવતભાનોને આકાર આપિામાાં મદદ કરી છે . કોવિડ-19 મહામારીનો પ્રવતકાર કરિા માટેનાાં અને
તેની અસરો નાબૂદ કરિાનાાં કેટલાક વિચારોનુાં સાથીદાર દેશો િચ્ચે આદાન-પ્રદાન કરિામાાં આવયુાં છે , અને સાથે
રાવિય પ્રયાસો પર ની માવહતીની આપ-લે કરિામાાં આિી છે .
આ િાતચીતોથી એ વનષ્કર્ષ વનકળ્યો છે કે ઉભરી રહેલા પડકારો પર સાથીદાર દેશો િચ્ચે િાસ્તવિક-સમયનાાં
સાંચાર અને બર્ા લોકો સલામત અને સુરવક્ષત ન રહે ત્યાાં સુર્ી કોઇપણ એક સલામત અને સુરવક્ષત ન રહી
શકે તે િાસ્તવિકતાનાાં આર્ાર પર એકબીજાની શ્ેષ્ઠ પ્રથાઓમાાંથી વશક્ષણ મેળિિાની જરૂર છે . તેઓએ
સમકાવલન િાસ્તવિકતાઓ પ્રવતબબવબત કરિા માટે િૈવવિકરણ અને આાંતરરાવિય સાંસ્થાનોનાાં નિા નમુનાની
જરૂરીયાત પર ભાર મુક્યો હતો. સુરવક્ષત અને ટકાઉ અથષતાંત્રની રીકિરી અને રાવિય અથષતાંત્રોમાાં િરવદ્િ માટે
મધ્યમ-ગાળાનાાં આયોજન પર જોડાણ આગળ િર્ારિામાાં; પારસ્પફરક પૂરિણીઓ પર મહત્િની પૂરિઠા
સાાંકળોનાાં વનમાષણમાાં વસ્થવતસ્થાપકતા અને વનરથષકતાઓ; અને રસીઓ અને ઉપચારોમાાં ઝડપી વિકાસ અને
પ્રસારમાાં સાંયુક્ત વહત સમાયેલુાં છે , જે શાાંવતપૂણષ અને સમરદ્ર્ ઇન્ડો-પેવસફિક પ્રાાંત તરિ યોગદાન આપશે અને
વયાપક રીતે સમગ્ર વિવિને લાભકારક બનશે.
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