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அசாதாரண மெய்நிகர் ஜி 20 தலைவர்களின்
மசய்தி மவளியீடு

உச்சி ொநாட்டின்

ொர்ச் 26,2020
கோவிட்- 19 தொற்றுநோய் வமடித்ததாை் ஏற்படுெ் சவாை்களலப் பற்றி விவாதிப்பதற்குெ்,
உைகளாவிய ஒருங்கிணலந்த பதிைல உருவாக்குவதற்குெ் ஒரு அசாதாரண ெமய்நிகர் ஜி 20
தைலவர்களின் உச்சி ொநாடு 2020 ொர்ச் 26 அன்று கூட்டப்பட்டது.ெுன்னதாக, சவுதி அரச
இளவரசருடன் பிரதெர் ஒரு தொைலபேசி உரலயாடைல ெேற்கொண்டார். அசாதாரண ஜி –
20 உச்சி ொநாடு Covid-19 தொற்றுநோய் குறித்த நிதி அெலச்சர்கள் ெற்றுெ் ெத்திய வங்கி
ஆளுநர்கள் கூட்டெ் ெற்றுெ் ஜி-20 ஷர்பாஸ் கூட்டத்தின் உச்சகட்டொகுெ்.
கூட்டத்திை்,

ஜி-20

தைலவர்கள்

தொற்றுநோயல

கட்டுப்படுத்தவுெ்

ெக்களலப்

பாதுகாக்கவுெ் தேவலயான அனலத்து நடவடிகலகளலயுெ் எடுக்க ஒப்புக்கொண்டனர்.
தொற்று

நோய்களுக்கு

எதிரான

போராட்டத்திை்

WHO

இன்

ஆணலயல

வைுப்படுத்துவதலயுெ் அவர்கள் ஆதரித்தனர், இதிை் ெருத்துவ பொருட்கள், நோயறிதை்
கருவிகள், சிகிச்சலகள்,ெருந்துகள் ெற்றுெ் தடுப்பூசி ஆகியவல அடங்குெ்.
தொற்றுநோய்களின் பொருளாதார ெற்றுெ் செூக சமைவலக் குறலக்கவுெ், உைகளாவிய
வளர்ச்சி, சந்தல ஸ்திரத்தன்ெல ெற்றுெ் பின்னடலவல வைுப்படுத்தவுெ் கிடலக்கக் கூடிய
அனலத்துக் கொள்கலக் கருவிகளலயுெ் பயன்படுத்த தைலவர்கள் உறுதி அளித்தனர். Covid19 இன் செூக பொருளாதாரத் தாக்கத்தல எதிர்கொள்ள உைக பொருளாதரத்திை் 5
ட்ரிை்ைியன் அெமரிக்க டாைர்களலச் சமைுத்த ஜி-20 நாடுகள் உறுதியளித்தன. WHO
தைலெலயிைான Covid-19 ஒற்றுெல ெறுெொழி நிதிக்கு தன்னார்வ அடிப்படலயிை் பங்களிக்க
தைலவர்களுெ் ஒப்புக்கொண்டனர்.
ஜி- 20 இந்த அசாதாரண அெர்வலக் கூட்டிய சவுதி அரேபியா ென்னருக்கு பிரதெர் நன்றி
தமரிவித்தார்.

தனது

கருத்துக்களிை்,

தொற்றுநோயின்

ஆபத்தான

செூக

ெற்றுெ்

பொருளாதார சமைவலக் குறிப்பிட்டுள்ள பிரதெர்,உைக ெொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிை்
80% ெற்றுெ் உைகிை் 60% ஐப் பகிர்ந்துகொண்டாைுெ் 90% Covid-19 வழக்குகள் ெற்றுெ் 88%
இறப்புகள் G 20 நாடுகளிை் உள்ள ெக்கள் தொகல

என்று அவர் ெேைுெ் கூறினார்.

உைகளாவிய தொற்றுநோயல எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான உறுதியான சமயை்திட்டதலக்
கொண்டு வர ஜி 20 க்கு அவர் அழலப்பு விடுத்தார்.

உைகளாவிய

சமழிப்பு

ெற்றுெ்

ஒத்துழலப்பு

பற்றிய

நெது

பார்வலயின்

ெலயத்திை்

ெனிதர்களல வலக்க வேண்டியதன் அவசியத்தல பிரதெர் அடிகோடிட்டு காட்டினார்,
ெருத்துவ

ஆராய்ச்சி

வமளிப்படலயாகவுெ்

ெற்றுெ்

பகிர்ந்து

வளர்ச்சியின்

கொள்ளுதை்,

நன்ெலகளல

சுதந்திரொகவுெ்

தகவைெலப்பு,பதிைளிக்ககூடிய

ெற்றுெ்

ெனிதாபிொன சுகாதார அெலப்புகளல உருவாக்குதை், புதிய நமருக்கடி ெேைாண்ெல
நமறிெுறலகள்

ெற்றுெ்

நடலெுறலகளல

இணலக்கப்பட்ட

உைகளாவிய

கிராெெ்,WHO

ெேெ்படுத்துதை்
போன்ற

சர்வதேச

ஒன்றோடொன்று
அெலப்புகளல

வைுப்படுத்துதை் ெற்றுெ் சீர்திருத்துதை் ெற்றுெ் கோவிட் 19 இன் விளலவாக ஏற்படுெ்
பொருளாதார

கஷ்டங்களலக்

குறலக்க

ஒன்றிணலந்து

சமயை்படுவது

குறிப்பாக

பொருளாதார ரீதியாக பைவீனொனவர்களுக்கு.
ெனித குைத்தின் கூட்டு நை்வாழ்வுக்காகவுெ், ெனித குைத்தின் பகிரப்பட்ட நைன்களல
ெேெ்படுத்துவதிை்

பன்ெுகத்

தளங்களல

ெலயொக

கொண்டதாகவுெ்,

புதிய

உைகொயொக்கைுக்கு உதவுொறு பிரதெர் தைலவர்களல அழலத்தார்.
நியூ மடல்லி
ொர்ச் 26, 2020
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