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G20   ریلیز پریس میں بارے کے سمٹ ورچوئل معمولی کی غیر رہنماؤںممالک کے 

 0202 مارچ، 26

 مربوط پر سطح عالمی اور کرنے خیال تبادلہ پر چیلنجوں درپیش سے پھیلنے ضمر وبائی 91کووڈ 

 مارچ 02 اجالس کا ورچوئل سمٹ معمولی غیرایک کی  ممالک کے رہنماؤں G20 ،لئے کے رسپانس

 موضوع اس سے شہزادہ عہد ولی کے عرب سعودی نے اعظم وزیر ازیں قبل۔ منعقد کیا گیا کو 0202

 خزانہ وزرائے متعلق سے ضمر وبائی 91کووڈ  سمٹ 02 جی معمولی غیر۔ کی گفتگو ٹیلیفونک پر

 ۔تھا اختتام کا اجالسکے  ممالک کے نمائندگوں 02 جی اور میٹنگ کی گورنرز کے بینک سنٹرل اور

 تمام لئے کے حفاظت کی لوگوں اور پانے قابو پر ضمر وبائی نے رہنماؤں 02 جی میں اجالساس 

 کے او ایچ ڈبلیو میں جنگ خالف کے مرض وبائی نے انہوں۔ کیا اتفاق پر کرنے اقدامات ضروری

 عالج، آالت، تشخیصی فراہمی، کی سامان طبی میں جس کی، حمایت بھی کی دینے تقویت کو مینڈیٹ

 ۔ہیں شامل ویکسین اور ادویات

 بازاری نمو، عالمی اور کرنے کم سے کم کو الگت معاشرتی اور معاشی کی مرض وبائی نے رہنماؤں

۔ کیا عہد کا کرنے استعمال طریقوں کے دستیاب تمام لئے کے کرنے مستحکم کو لچک اور استحکام

 معیشت عالمی لئے کے کرنے مقابلہ کا اثرات معاشی اور معاشرتی کے 91 ڈکوو نے ممالک 02 جی

 او ایچ ڈبلیو پر بنیاد رضاکارانہ نے رہنماؤں۔ ہے کیا عزم کا لگانے رقم زیادہ سے ڈالر کھرب 5 میں

 ۔کیا اتفاق بھی پر کرنے شراکت میں فنڈ رسپانس یکجہتی 91 ڈکوو میں سربراہی کی

۔ کیا ادا شکریہ کا بادشاہ کے عرب سعودی پر بالنے سیشن معمولی غیر یہ کا 02 جی نے اعظم وزیر

 کیا، ذکر کا الگت معاشی اور معاشرتی خطرناک کی مرض وبائی نے اعظم وزیر میں ریمارکس اپنے

 02 جی سے زیادہ اموات ٪88 اور سے زیادہ معامالت ٪12 کے  91 ڈکوو کہ کہا مزید نے انہوں

کی آبادی میں ان  دنیا اور٪ 82 میں ان ممالک کا حصہ پی ڈی جی عالمیجبکہ  ہوئے ہیں میں ممالک

 لئے کے نمٹنے سے مرض وبائی وہ کہ کیا مطالبہ سےممالک  02 جی نے انہوں. ہے ٪22 کا تناسب

 ۔کریں عمل پر پالن ایکشن ٹھوس

 رکھنے میں مرکز کے نظر نقطہ کے تعاون اور خوشحالی پر سطح عالمی کو انسان نے اعظم وزیر

 عام کھلے اور آزادانہ کو فوائد کے ترقی اور تحقیق طبی ساتھ ساتھ میں دیا، زور پر ضرورت کی

 لئے کے بھال دیکھ کی صحت انسانی اور دار ذمہ ،والے الےوقت کے ساتھ ڈھلنے و ،شیئر کرنے

 اور پروٹوکول نئے کے بحران سے نمٹنے کو گاؤں عالمیآپس میں جڑے ہوئے  ایک ،بنانے نظام



 ان اور نےبخش تقویت کو تنظیموں سرکار بین جیسی او ایچ ڈبلیوکے لئے  دینے فروغ کو کار طریقہ

 کام کر مل لئے کے کرنے کم کو مشکالت اقتصادی میں نتیجے کے 91 ڈکوو اور ،کرنے اصالح میں

 کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ لئے کے کمزوروں پر طور معاشی پر طور خاص ،کرنے

 نئی ایک لئے کے بہبود اجتماعی کی انسانیت وہ کہ کیا مطالبہ سے رہنماؤں نے اعظم وزیر

کے لئے تکثیریت  دینے فروغ کو مفادات مشترکہ کے انسانیت اور کریں مدد میں آغاز کے عالمگیریت

 ۔کریں مرکوز توجہ پر مبنی فورم پر

 لئے کے لڑنے سے مرض وبائی میں جس گیا کیا جاری بیان کا رہنماؤں 02 جی پر، اختتام کے سمٹ

 اپنانے، اقدامات لئے کے تحفظ کے معیشت عالمیاور  گیا، دیا زور پر رسپانس عالمی مربوطایک 

 کا جانے اٹھائے اقدامات لئے کے بڑھانے کو تعاون عالمی اور کرنے کم سے کم کو رکاوٹ تجارتی

 ا۔کی مطالبہ

 

 دہلی نئی
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DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


