Advertisement

Home

Home

Internasional

Nasional

Internasional

Regional

Metropolitan

Sains

Pendidikan

Asia

Pernyataan Bersama Pimpinan Quad
yakni AS, Jepang, Australia dan India
Sabtu, 25 September 2021 19:04 WIB

Advertisement

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

lihat foto





berita POPULER


Foto Kantor PM Jepang

Advertisement

PM Jepang (kiri) sedang membacakan pandangannya di dalam sidang KTT Quad hari ini (25/9/2021) di Washington DC Amerika
Serikat
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Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari
Jepang
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 16 jam lalu

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Empat kepala negara dari Jepang,
Amerika Serikat, Australia dan India bertemu langsung di
Washington DC mengadakan KTT Quad.
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Berikut adalah pernyataan bersama dari KTT Quad tersebut.

Kami, para pemimpin Australia, India, Jepang, dan Amerika
Advertisement

Serikat, bertemu hari ini secara pribadi sebagai "The Quad" untuk
pertama kalinya.
Pada kesempatan bersejarah ini kami berkomitmen kembali
pada kemitraan kami, dan pada kawasan yang menjadi landasan
kami keamanan dan kemakmuran bersama? Indo-Pasi k yang
bebas dan terbuka, yang juga inklusif dan tangguh. Hanya enam
bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir kita.
Sejak Maret, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penderitaan
global yang berkelanjutan; krisis iklim semakin cepat; dan

Pengadilan, Pelaku…
 1 hari lalu
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Saingan di Ruang Sidang,…
 11 jam lalu

Profesor Jepang Tetsuya
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Lambda Bukan VOC Tapi…
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Badan Rumah Tangga
Kekaisaran Jepang
Putuskan Tak akan Berik…
 10 jam lalu

keamanan regional menjadi semakin kompleks, menguji semua
negara kita secara individu dan bersama-sama.Namun, kerja
sama kita tetap teguh.
Kesempatan KTT Quad adalah kesempatan untuk memfokuskan
kembali diri kita sendiri dan dunia di Indo-Pasi k dan pada visi
kita untuk apa yang ingin kita capai. Bersama-sama, kita?
Berkomitmen ulang untuk mempromosikan? Yang bebas,
terbuka,? Tatanan berbasis aturan, berakar pada? Hukum
internasional dan tidak gentar oleh paksaan, untuk
meningkatkan keamanan dan kemakmuran? Di Indo-Pasi k dan
sekitarnya?
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Kami berdiri untuk supremasi hukum, kebebasan navigasi dan
penerbangan, penyelesaian sengketa secara damai, nilai-nilai
demokrasi, dan integritas teritorial Kami berkomitmen untuk
bekerja sama dan dengan berbagai mitra. Kami menegaskan
kembali dukungan kuat kami untuk persatuan dan sentralitas
ASEAN dan untuk Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasi k, dan
kami menggarisbawahi dedikasi kami untuk bekerja dengan
ASEAN dan negara-negara anggotanya? Kami juga menyambut
baik September 2021 Strategi Uni Eropa untuk Kerjasama di IndoPasi k.
Sejak pertemuan pertama kami, kami telah membuat kemajuan
besar dalam mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di
dunia: pandemi COVID-19, krisis iklim, dan teknologi kritis dan
baru.
Kemitraan kami dalam respons dan bantuan COVID-19 menandai
fokus baru bersejarah untuk keamanan kesehatan Quad. dan
respons COVID-19. Dengan melakukan itu, kami telah berbagi
penilaian tentang keadaan pandemi dan menyelaraskan upaya
kami untuk memeranginya, memperkuat kebersamaan prinsipprinsip diplomatik untuk mengurangi COVID-19 di kawasan, dan
secara aktif meningkatkan koordinasi upaya kami Selain dosis

Advertisement

yang dibiayai melalui COVAX, Australia, India, Jepang, dan
Amerika Serikat telah berjanji untuk menyumbangkan lebih dari
1,2 miliar dosis secara global yang aman dan efektif Vaksin
COVID-19. Dan hingga saat ini, kami telah mengirimkan hampir
79 juta vaksin yang aman, efektif, dan terjamin kualitasnya
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meningkatkan dosis ke negara-negara di Indo-Pasi k sebagai
bagian dari komitmen tersebut.
Berkat pembiayaan Quad Vaccine Partnership untuk peningkatan
kapasitas produksi di Biological E LTD, produksi tambahan di
India akan mulai beroperasi akhir tahun ini.
Sejalan dengan pengumuman Maret kami, dan mengakui
kesenjangan pasokan global yang berkelanjutan, kami akan
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memastikan perluasan produksi ini diekspor ke Indo-Pasi k dan
dunia, dan kami akan berkoordinasi dengan kemitraan
multilateral utama, seperti Fasilitas COVAX, untuk pengadaan
vaksin COVID-19 yang terbukti aman, efektif, dan berkualitas
untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
menyadari pentingnya rantai pasokan yang terbuka dan aman
untuk produksi vaksin.
Kami telah mencapai banyak hal hingga saat ini meskipun
berbulan-bulan mengalami kesulitan pandemi di seluruh
kawasan dan dunia. Para pemimpin Quad menyambut produksi
Biological E LTD, termasuk melalui investasi Quad kami,
setidaknya satu miliar vaksin COVID-19 yang aman dan efektif
pada akhir tahun 2022. Hari ini, kami dengan bangga
mengumumkan langkah awal menuju pasokan yang akan segera
membantu Indo-Pasi k dan dunia untuk mengakhiri pandemi.
Quad juga menyambut baik pengumuman India untuk
melanjutkan ekspor vaksin COVID-19 yang aman dan efektif,
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termasuk ke COVAX , mulai Oktober 2021. Jepang akan terus
membantu mitra regional membeli vaksin melalui Pinjaman
Dukungan Darurat Tanggap Krisis COVID-19 senilai $3,3 miliar.
Australia akan memberikan bantuan hibah sebesar $212 juta
untuk pembelian vaksin untuk Asia Tenggara dan Pasi k. Selain
itu , Australia akan mengalokasikan $219 juta untuk mendukung
peluncuran vaksin jarak jauh dan memimpin dalam
mengoordinasikan upaya pengiriman jarak jauh Quad di wilayah
tersebut.
Kami juga akan memperkuat kerja sama Sains dan Teknologi
(Iptek) di bidang uji klinis dan pengawasan genom sehingga kami
dapat mempercepat upaya kami untuk mengakhiri pandemi ini
dan membangun keamanan kesehatan yang lebih baik.
Kami berkomitmen untuk menyelaraskan target global bersama
untuk bantu memvaksinasi Dunia, selamatkan nyawa sekarang,
dan bangun kembali dengan lebih baik, termasuk dengan
memperkuat pendanaan keamanan kesehatan global dan
kepemimpinan politik. Negara kita juga akan melakukan meja
atau latihan kesiapsiagaan pandemi bersama pada tahun 2022.
Kami telah bergabung untuk mengatasi krisis iklim, yang harus
ditangani dengan urgensi yang dituntut. Empat negara akan
bekerja sama untuk menjaga batas suhu yang selaras dengan
Paris dalam jangkauan dan akan melakukan upaya untuk
membatasinya hingga 1,5 ° C di atas pra-industri Levels.
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Untuk tujuan ini, negara-negara Quad bermaksud memperbarui
atau mengomunikasikan NDC yang ambisius pada COP26 dan
menyambut mereka yang telah melakukannya. Negara-negara
Quad juga akan mengoordinasikan diplomasi mereka untuk
meningkatkan ambisi global, termasuk menjangkau matriksmatriks utama di kawasan Indo-Pasi k Pekerjaan kami diatur
dalam tiga bidang tematik: ambisi iklim, inovasi dan penyebaran
energi bersih, dan adaptasi iklim, ketahanan dan kesiapsiagaan,
dengan tujuan untuk mengejar tindakan yang ditingkatkan
selama tahun 2020-an, berkontribusi pada tujuan mencapai
emisi nol bersih global.
Kami mengejar upaya dekarbonisasi sektoral yang sesuai secara
nasional, termasuk yang ditujukan untuk Kami akan bekerja
sama untuk membangun rantai pasokan energi bersih yang
bertanggung jawab dan tangguh, dan akan memperkuat Koalisi
untuk Infrastruktur Tahan Bencana dan sistem informasi iklim.
Empat negara akan bekerja sama untuk hasil yang sukses di
COP26 dan G20 yang menjunjung tinggi tingkat ambisi dan
inovasi iklim yang dibutuhkan saat ini.
Kami telah menjalin kerja sama pada teknologi kritis dan yang
sedang berkembang, untuk memastikan cara teknologi
dirancang, dikembangkan, diatur, dan digunakan dibentuk oleh
nilai-nilai bersama dan penghormatan kami terhadap hak asasi
manusia universal.
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Dalam kemitraan dengan industri, kami memajukan penyebaran
jaringan 5G dan lebih dari 5G yang aman, terbuka, dan
transparan, dan bekerja dengan berbagai mitra untuk
mendorong inovasi dan mempromosikan vendor dan
pendekatan tepercaya seperti Open-RAN. Mengakui peran
pemerintah dalam mendorong lingkungan yang memungkinkan
untuk diversi kasi 5G , kami akan bekerja sama untuk
memfasilitasi kerja sama publik-swasta dan menunjukkan pada
tahun 2022 skalabilitas dan keamanan siber dari teknologi
berbasis standar yang terbuka.
Sehubungan dengan pengembangan standar teknis, kami akan
membentuk grup kontak khusus sektor untuk mempromosikan
terbuka, inklusif , pendekatan yang dipimpin oleh sektor swasta,
multi-stakeholder, dan berbasis konsensus.
Kami juga akan berkoordinasi dan bekerja sama dalam
standardisasi multilateral Kami memetakan rantai pasokan
teknologi dan material penting, termasuk semikonduktor, dan
menegaskan komitmen positif kami terhadap rantai pasokan
teknologi kritis yang tangguh, beragam, dan aman, dengan
mengakui pentingnya langkah dan kebijakan dukungan
pemerintah. Kami juga meluncurkan Quad Principles hari ini
tentang Desain, Pengembangan, Tata Kelola, dan Penggunaan
Teknologi yang kami harap akan memandu tidak hanya kawasan
tetapi juga dunia menuju inovasi yang bertanggung jawab,
terbuka, dan berstandar tinggi.
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Ke depan, kami tidak hanya akan memperdalam kerja sama kami
di bidang-bidang penting ini, tetapi kami akan memperluasnya ke
yang baru. Membangun setiap upaya infrastruktur regional kami,
secara terpisah dan bersama-sama, kami meluncurkan kemitraan
infrastruktur Quad baru.
Sebagai Quad, Kami akan bertemu secara teratur untuk
mengoordinasikan upaya kami, memetakan kebutuhan
infrastruktur kawasan, dan mengoordinasikan kebutuhan dan
peluang regional. Kami akan bekerja sama untuk memberikan
bantuan teknis, memberdayakan mitra regional dengan alat
evaluasi, dan akan mempromosikan pembangunan infrastruktur
yang berkelanjutan. Kami mendukung infrastruktur G7 upaya,
dan berharap dapat bekerja sama dengan mitra yang berpikiran
sama, termasuk dengan UE.
Kami menegaskan kembali Prinsip Investasi Infrastruktur
Berkualitas G20 dan akan menghidupkan kembali upaya kami
untuk menyediakan infrastruktur berstandar tinggi di IndoPasi k. Kami menegaskan kembali minat kami untuk
melanjutkan keterlibatan dengan Blue Dot Network. Kami
menekankan pentingnya mendukung keterbukaan, adil, dan
transpa praktik peminjaman sewa sesuai dengan aturan dan
standar internasional untuk negara-negara kreditur utama,
termasuk tentang keberlanjutan dan akuntabilitas utang, dan
meminta semua kreditur untuk mematuhi aturan dan standar ini.
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Hari ini, kami memulai kerja sama baru di ruang siber dan
berjanji untuk bekerja sama memerangi ancaman dunia maya,
meningkatkan ketahanan, dan mengamankan infrastruktur
penting kami.
Di luar angkasa, kami akan mengidenti kasi peluang kolaborasi
baru dan berbagi data satelit untuk tujuan damai seperti
memantau perubahan iklim, bencana Kami juga akan
berkonsultasi tentang aturan, norma, pedoman, dan prinsip
untuk memastikan pemanfaatan luar angkasa yang
berkelanjutan.Kami juga akan berkonsultasi tentang aturan,
norma, pedoman, dan prinsip untuk memastikan penggunaan
luar angkasa yang berkelanjutan.
Kami bangga memulai babak baru pendidikan dan kerjasama
antar masyarakat saat kami meresmikan Quad Fellowship.
Dikelola oleh Schmidt Futures, sebuah inisiatif lantropi, dan
dengan dukungan murah hati dari Accenture, Blackstone, Boeing,
Google, Mastercard, dan Western Digital program fellowship
percontohan ini akan memberikan 100 beasiswa pascasarjana
untuk mahasiswa pascasarjana sains, teknologi, teknik, dan
matematika terkemuka di empat negara kami.Melalui Quad
Fellowship, generasi talenta STEM kami berikutnya akan
dipersiapkan untuk memimpin Quad dan lainnya yang berpikiran
sama. mitra menuju inovasi yang akan membentuk masa depan
kita bersama.
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Di Asia Selatan, kami akan secara erat mengoordinasikan
kebijakan diplomatik, ekonomi, dan hak asasi manusia kami
terhadap Afghanistan dan akan memperdalam kerja sama
kontra-terorisme dan kemanusiaan kami di bulan-bulan
mendatang sesuai dengan UNSCR 2593. Kami menegaskan
kembali bahwa wilayah Afghanistan tidak boleh digunakan untuk
Kami mencela penggunaan proxy teroris dan menekankan
pentingnya menyangkal logistik, keuangan atau militer Kami
berdiri bersama untuk mendukung warga negara Afghanistan,
dan menyerukan kepada Taliban untuk memberikan jalan yang
aman bagi siapa pun yang ingin meninggalkan Afghanistan, dan
untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua warga
Afghanistan, termasuk perempuan, anak-anak, dan minoritas
dihormati.
Kami juga menyadari bahwa masa depan bersama kami akan
ditulis di Indo-Pasi k, dan kami akan melipatgandakan upaya
kami untuk memastikan bahwa Quad adalah kekuatan untuk
perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran regional.
kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya
sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum
Laut (UNCLOS), untuk menghadapi tantangan terhadap tatanan
berbasis aturan maritim, termasuk di Laut Cina Timur dan
Selatan.
Kami menegaskan dukungan kami kepada negara-negara pulau
kecil Kami akan melanjutkan bantuan kami dengan negaranegara Kepulauan Pasi k dalam menanggapi dampak kesehatan
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dan ekonomi dari COVID-19 dan pada infrastruktur yang
berkualitas dan berkelanjutan, serta bermitra untuk memitigasi
dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, yang
merupakan tantangan serius bagi Pasi k.
Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk denuklirisasi
lengkap Korea Utara sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga mengkon rmasi perlunya
penyelesaian segera masalah penculikan Jepang. Kami mendesak
Korea Utara untuk mematuhi kewajiban PBB, menahan diri dari
provokasi.
Kami juga menyerukan Korea Utara untuk terlibat dalam dialog
substantif. Kami berkomitmen untuk membangun ketahanan
demokrasi di Indo-Pasi k dan sekitarnya. Kami terus menyerukan
diakhirinya kekerasan di Myanmar, pembebasan semua tahanan
politik, termasuk orang asing, keterlibatan Kami akan
memperdalam kerja sama kami di lembaga multilateral,
termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana
mempromosikan prioritas bersama kami meningkatkan
ketahanan sistem multilateral itu sendiri. Secara individu dan
bersama, kami akan menjawab tantangan zaman kita ,
memastikan bahwa kawasan tetap inklusif, terbuka, dan diatur
oleh aturan dan norma universal.
Kami akan terus membangun kebiasaan kerja sama; para
pemimpin dan menteri luar negeri kami akan bertemu setiap
tahun dan para pejabat senior kami akan bertemu secara teratur.
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Kelompok kerja kami akan melanjutkan tempo yang stabil untuk
menghasilkan kerja sama yang diperlukan untuk membangun
kawasan yang lebih kuat.
Pada saat yang menguji kita semua, komitmen kita untuk
mewujudkan Indo-Pasi k yang bebas dan terbuka adalah teguh,
dan visi kita untuk kemitraan ini tetap ambisius dan
berjangkauan luas. Dengan kerja sama yang teguh, kita bangkit
untuk menghadapi momen ini, bersama-sama.
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