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G-20 ਸਿਖਰ ਿੰਮਲ
ੇ ਨ ਅਤੇ COP -26 ਦੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਿੰਮਲ
ੇ ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਦਾ ਦੌਰਾ
24 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਸਰੰਦਰ ਮੋਦੀ 29 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 16ਵੇਂ G-20 ਸਿਖਰ
ਿੰਮੇਲਨ ਅਤੇ COP -26 ਦੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਿੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) ਅਤੇ
ਗਲਾਿਗੋ (ਇੰਗਲੈਂ ਡ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਸਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰੀਓ ਡਰਾਗੀ ਦੇ ਿੱਦੇ 'ਤੇ 30-31
ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਰੋਮ ਸਵੱਚ 16ਵੇਂ G-20 ਿੰਮੇਲਨ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈ ਣਗੇ। ਇਿ ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਸਵੱਚ
G-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾ਼ਾਂ, ਯੂਰਪ੍ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼੍ਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਿੰਗਠਨਾ਼ਾਂ ਦੇ
ਮੁਖੀ/ਿਰਕਾਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
3. ਇਹ 8ਵਾ਼ਾਂ G-20 ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਿ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਸ਼੍ਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। G-20

ਆਲਮੀ ਆਰਸਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋ ਬਲ ਮੰਚ ਵਿੋਂ ਉਭਸਰਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਸਹਲੀ ਵਾਰ

2023 ਸਵੱਚ G-20 ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਿਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ
ਿਾ ਸਰਹਾ ਅਗਲਾ ਿੰਮੇਲਨ 'ਲੋ ਕ, ਗਰਸਹ, ਖੁਸ਼੍ਹਾਲੀ' ਸਵਸ਼੍ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਹੈ, ਸਿਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸ਼੍ਾਮਲ
ਹਨ (i) ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, (ii) ਆਰਸਿਕ

ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪ੍ਨ, (iii) ਿਲਵਾਯੂ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਊਰਿਾ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ, ਅਤੇ (iv) ਸਟਕਾਊ
ਸਵਕਾਿ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਿੁਰਸੱ ਖਆ।
4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਦੁ ਵਲ
ੱ ੀ ਮੀਸਟੰਗਾ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਸਹਮ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰੀਓ ਡਰਾਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ।

5. ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਸਹਮ ਬੋਸਰਿ ਿਾਨਿਨ ਦੇ ਿੱਦੇ 'ਤੇ
ਯੂਨਾਈਸਟਡ ਨੇ ਸ਼੍ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼੍ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਿ (UNFCCC) ਦੀ 26ਵੀਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਿ
ਆਫ਼ ਪ੍ਾਰਟੀਜ਼ (COP) ਦੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਿੰਮੇਲਨ ਸਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਲਾਿਗੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਕਰਨਗੇ। COP-26 31 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਦੀ ਿਾ਼ਾਂਝੀ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। COP-26 ਦਾ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਭਾਗ, ਸਿਿਦਾ ਸਿਰਲੇ ਖ ਆਲਮੀ

ਆਗੂ ਿੰਮੇਲਨ (WLS) ਹੈ, 1-2 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂ ੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਿੰਮੇਲਨ ਸਵੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼੍ਾ਼ਾਂ ਦੇ
ਮੁਖੀ /ਿਰਕਾਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਿਲ ਸਵੱਚ COP -26 2020 ਸਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿੀ, ਪ੍ਰ
COVID -19 ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦਨ
ੇ ਜ਼ਰ ਇਿਨੂ ੰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।
6. UNFCCC ਿਲਵਾਯੂ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਮੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਿੁਪ੍ਨੇ ਨੂ ੰ
ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਕਨਵੈਨਸ਼੍ਨ ਲਈ ਪ੍ਾਰਟੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ਼ਾਂ ਕਾਨਫਰੰਿ ਗਲੋ ਬਲ
ਿਲਵਾਯੂ ਿੰਮੇਲਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਉਭਰੀਆ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਿਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਿਤਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪ੍ਛਲੀ ਵਾਰ 2015 ਸਵੱਚ
ਪ੍ੈਸਰਿ ਸਵੱਚ ਹੋਈ COP-21 ਸਵੱਚ ਸਸ਼੍ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਸਿੱਿੇ ਪ੍ੈਸਰਿ ਿਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ, ਅਤੇ ਸਿਿਦਾ
ਅਮਲ ਇਿ ਿਾਲ ਸ਼੍ੁਰੂ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। COP-26 ਅੰਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀਆ਼ਾਂ ਪ੍ੈਸਰਿ ਿਮਝੌਤੇ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਦਸ਼੍ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼੍ਾ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ, ਿਲਵਾਯੂ ਸਵੱਤਪ੍ੋਸ਼੍ਣ ਦੀ ਗਤੀਸ਼੍ੀਲਤਾ, ਿਲਵਾਯੂ ਅਨੁ ਕੂਲਨ, ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ
ਸਵਕਾਿ ਅਤੇ ਟਰ ਾ਼ਾਂਿਫਰ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਸਵੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂ ੰ ਿੀਮਤ
ਕਰਨ ਿਬੰਧੀ ਪ੍ੈਸਰਿ ਿਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆ਼ਾਂ।
7. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ COP -26 ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਕਈ ਦੁ ਵੱਲੀਆ਼ਾਂ ਮੀਸਟੰਗਾ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਨ੍ ਾ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਸਹਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬੋਸਰਿ ਿਾਨਿਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਦੱਲੀ
ਅਕਤੂ ਬਰ 24, 2021

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.

