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જી-20 દેશના નેતાઓનું 15મ શશખર સુંમલ
ે ન
નવેમ્બર 21, 2020
પ્રધાનમુંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સાઉદી અરેશબયા દ્વારા 21-22 નવેમ્બર 2020ના રોજ યોજવામાું આવેલી 15મા જી-20 શશખર
સુંમેલનમાું ભાગ લીધો હતો. આ શશખર સુંમેલનમાું 19 સભ્ય દેશોના સુંબુંશધત રાજકીય/સરકારી વડાઓ, યરોપીયન સુંઘ, અન્દ્ય
આમુંશત્રત દેશો અને આુંતરરાષ્ટ્રીય સુંગઠનોએ ભાગ લીધો છે . કોશવડ-19 મહામારીને ધ્યાનમાું રાખીને આ શશખર સુંમેલન વર્ચયુઅલ
માધ્યમથી યોજવામાું આવયું હત.ું
પ્રધાનમુંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ વર્ષે જી-20ના સફળ નેતૃત્ત્વ અને તેની અધ્યક્ષતાની જવાબદારી સુંભાળવા બદલ તેમજ કોશવડ-19
મહામારીના કારણે ઉભા થયેલા અનેક અવરોધો અને પડકારો વર્ચચે પણ 2020માું વર્ચયુઅલ માધ્યમથી બીજા જી-20
શશખર સુંમેલનનું આયોજન કરવા બદલ સાઉદી અરબને અશભનુંદન પાઠવયા હતા.
સાઉદીની અધ્યક્ષતા હેઠળ યોજવામાું આવેલ આ શશખર સુંમેલનમાું “સૌના માટે 21મી સદીની તકો સાથુક કરવી” થીમ કેન્દ્ર સ્થાને
રાખવામાું આવી હતી જે ને પ્રવતુમાન કોશવડ-19 મહામારીના અનસુંધાનમાું શવશેર્ષ મહત્વપૂણુ માનવામાું આવે છે . બે સત્રોના
આયોજન દ્વારા આ શશખર સુંમલ
ે નના એજન્દ્ડાનો પ્રસાર કરવામાું આવયો હતો. મહામારીની શસ્થશતમાું બહાર આવવ,ું આર્થથક
રરકવરી અને નોકરીઓનું પનસુજુન તેમજ સશહયારા, ટકાઉક્ષમ અને શસ્થશતસ્થાપક ભશવષ્યનું શનમાુણ આ એજન્દ્ડાના કેન્દ્ર સ્થાને
છે . આ ઉપરાુંત, આ બે રદવસ દરશમયાન મહામારી સામે તૈયારીઓ અને સમગ્ર પૃથ્વીને તેની સામે રક્ષણ પૂરું પાડવા બાબતે અન્દ્ય
કાયુક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાું આવયું છે .
પ્રધાનમુંત્રીએ કોશવડ-19 મહામારીને માનવજાતના ઇશતહાસમાું એક મહત્વપૂણુ પરરવતુનકારી અને બીજા શવશ્વયદ્ધ પછી દશનયા
સમક્ષ આવેલો સૌથી મોટો પડકાર ગણાવી હતી. તેમણે જી-20 દ્વારા માત્ર આર્થથક રરકવરી, નોકરીઓ અને વયાપારના પનસ્થાુપન
પૂરતા મયાુરદત નહીં બલ્કે, સમગ્ર પૃથ્વીને સુંરશક્ષત રાખવા પર કેશન્દ્રત શનણાુયક કામગીરી માટે આહ્વાન કયું હતું અને ટાુંક્ય હતું કે,
આપણે સૌ માનવજાતના ભશવષ્યના ટ્રસ્ટીઓ છીએ.
પ્રધાનમુંત્રીએ કોરોના પછીની દશનયામાું નવા વૈશશ્વક સૂચકાુંકનું આહ્વાન કયું હતું જે માું ચાર મખ્ય ઘટકો- શવશાળ કૌશલ્ય સમૂહનું
સજુ ન; સમાજના દરેક વગુ સધી ટેકનોલોજી પહોંચે તે સશનશશ્ચત કરવ;ું સશાસનની પ્રણાલીઓમાું પારદશુકતા; અને ટ્રસ્ટીશીપની
ભાવના સાથે ધરતીમાતા માટે કામ કરવું- સામેલ છે . આના આધારે, જી-20 નવી દશનયાની આધારશીલા સ્થાશપત કરી શકે છે .
પ્રધાનમુંત્રીએ ખાસ ટાક્યું હતું કે, છે લ્લા કેટલાક દાયકામાું, મૂડી અને નાણાું પર શવશેર્ષ ભાર મૂકવામાું આવયો છે ત્યારે, હવે શવશાળ
માનવ કૌશલ્ય સમૂહનું સજુ ન કરવા માટે બહ-કૌશલ્ય અને પનઃકૌશલ્ય પર ધ્યાન આપવાનો સમય આવી ગયો છે . આનાથી
નાગરરકોના ગૌરવમાું વૃશદ્ધ થવાની સાથે સાથે આપણા નાગરરકો કટોકટીનો સામનો કરવા માટે વધ લવશચક થઇ શકશે. તેમણે એમ

પણ જણાવયું હતું કે, નવી ટેકનોલોજીનું કોઇપણ મૂલ્યાુંકન ઇઝ ઓફ શલવવગ અને જીવનની ગણવત્તા પર તેના પ્રભાવ પર આધારરત
હોવું જોઇએ.
તેમણે સશાસન પ્રણાલીઓમાું ખૂબ સારી પારદશુકતાનું આહ્વાન કરતા કહ્ું હતું કે, તેનાથી આપણા નાગરરકોને સશહયારા પડકારોનો
સામનો કરવા માટે અને તેમના આત્મશવશ્વાસમાું વધારો કરવા માટે પ્રેરણા મળશે. તેમણે એમ પણ કહ્ું હતું કે, પયાુવરણ અને પ્રકૃશત
સાથે માશલકના બદલે ટ્રસ્ટીની ભાવનાથી કામ લેવાથી તે આપણને સવુગ્રાહી અને આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી માટે પ્રેરણા આપશે. આ
એવો શસદ્ધાુંત છે જે નું સીમાશચહ્ન માથા દીઠ કાબુન ફુટશપ્રન્દ્ટ હોઇ શકે છે .
કોશવડ પછીની દશનયામાું ‘ગમે ત્યાુંથી કામ કરો’નો અશભગમ ન્દ્યૂ નોમુલ બની ગયો છે તેની નોંધ લેતા પ્રધાનમુંત્રીએ સૂચન કયું હતું કે,
ફોલોઅપ અને દસ્તાવેજીકરણ સુંગ્રહ તરીકે જી-20 વર્ચયુઅલ સશચવાલયનું સજુ ન કરવું જોઇએ.
જી-20 નેતાઓનું 15મ શશખર સુંમેલન 22 નવેમ્બર 2020ના રોજ પણ ચાલ રહેશે જે માું નેતાઓની ઘોર્ષણાઓનો સ્વીકાર
કરવામાું આવશે અને સાઉદી અરેશબય દ્વારા ઇટાલીને અધ્યક્ષ પદનો કાયુભાર સોંપવામાું આવશે.
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