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COP 26 - UNFCCC ग्लासगो हवामान बदल सममट 
 

COP26 हे युनायटेड नेशन्स फे्रमवर्क  र्न्व्हेन्व्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) च्या सदस्य राष््टाांच्या पररषदेचे 26 वे सत्र 

होते. COP हे "Conference of Parties" साठी वापरलेले सांके्षप आहे, जे वववशष्ट हेतूसाठी र्ोणत्याही वववशष्ट सांस्थेच्या 

सदस्याांच्या एर्त्रीर्रणाचा सांदर्क देते. COP26 ग्लासगो हे पॅररस र्रार आवण UN फे्रमवर्क  र्न्व्हेन्व्शन ऑन क्लायमेट चेंज 

(UNFCCC) च्या उविष्टाांच्या वदशेने प्रगतीला गती देण्यासाठी आयोवजत र्रण्यात आले होते. 

COP26 ग्लासगो, यूरे् येथे 31 ऑक्टोबर 2021 - ते 12 नोहेंबर 2021 या र्ालावधीत आयोवजत र्रण्यात आला होता, 

जेणेर्रून सरर्ाराांना COP27 द्वारे त्याांच्या 2030 च्या उविष्टाांना बळर्ट र्रण्याचा ववचार र्रावा, जो 2022 मधे्य 

इवजप्तमधे्य होणार आहे.  

COP26 म्हणजे काय? 

COP 26, वर्ां वा पक्षाांच्या पररषदेची 26 वी बैठर्, ही UNFCCC द्वारे आयोवजत सर्ा आहे. मूलतः , हे सत्र 9 नोहेंबर 2020 ते 

19 नोहेंबर 2020 या र्ालावधीत आयोवजत रे्ले जाणार होते परां तु र्ोववड-19 महामारीमुळे ते 31 ऑक्टोबर 2021 आवण 

12 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान आयोवजत र्रण्यात आले होते. 

COP26 ग्लासगो येथे आयोवजत र्रण्यात आले होते, युनायटेड वर्ां गडम या पररषदेचे अध्यक्ष होते. COP26 महत्त्वपूणक आहे 

र्ारण त्याने सदस्य देशाांना पृथ्वीच्या वाढत्या तापमानाची वचांताजनर् पररस्स्थती आवण या वाढीशी सांबांवधत जोखमी ांबिल 

मावहती वदली. 

• COP26, वर्ां वा पक्षाांची पररषद, UNFCCC द्वारे आयोवजत रे्ली जाते, जी सांयुक्त राष््टाची एर् सांस्था आहे जी 21 माचक 

1994 रोजी अांमलात आली. त्याच्या वनवमकतीपासून, UNFCCC मानवी हस्तके्षपाचा अवतरेर् रोखण्यासाठी अथर् प्रयत्न 

र्रत आहे.  

• COP26 चे लक्ष सदस्य देशाांचे आवण सांपूणक जगाचे लक्ष जागवतर् तापमान वाढ आवण त्याच्या पररणामाांर्डे वेधून 

घेण्यावर आहे. 

•  2021 मधे्य हवामान बदलावरील आांतरसरर्ारी पॅनेलने सादर रे्लेल्या सहाव्या मूल्याांर्न अहवालावर (AR6) 

वशखर पररषद आधाररत होती. 

COP 26 Goals 

COP26 ग्लासगोने वशखर पररषदेपूवी चार धे्यय ठेवले होते. 

1. शतर्ाच्या मध्यापयंत, जागवतर् वनव्वळ-शून्य साध्य र्रा आवण आवाक्यात 1.5 अांश राखणे.  

2. समुदाय आवण नैसवगकर् वातावरणाचे रक्षण र्रणे.  

3. आवथकर् सांसाधने उपलब्ध र्रून देणे. 

4. पॅररस र्रार साध्य र्रण्यात मदत र्रणारे स्पष्ट वनयम ववतरीत र्रण्यासाठी सहयोग र्रणे.  

COP26 परिणाम 

COP 26, वर्ां वा COP26 ग्लासगो वशखर पररषद, र्ाही प्रमुख घोषणा आवण उपक्रमाांसह सांपन्न झाली आहे. त्यापैर्ी र्ाही 

आहेत- 

1) सदस्य राष््टाांनी घेतलेल्या प्रमुख पुढार्ाराांपैर्ी एर् म्हणजे 2030 च्या अखेरीस जांगलतोड र्मी र्रणे आवण ते पूणकपणे 

थाांबवणे जेणेर्रून हवामानातील बदल र्मी र्रता येतील. जांगलतोड आवण वृक्षारोपण थाांबवण्यासाठी या उपक्रमाला 19.9 

अब्ज डॉलसकच्या वनधीचे समथकन रे्ले जाईल. तसेच, र्ाही ववर्सनशील राष््टाांना या वनधीद्वारे वनरृ्ष्ट जमीन पुनसंचवयत 

र्रण्यासाठी आवण वनीर्रणासाठी मदत रे्ली जाईल. 
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2) वशखरावरील पुढील आवण सवाकत महत्त्वाच्या के्षत्राांपैर्ी एर् म्हणजे हररतगृह वायूांचे प्रमाण र्मी र्रणे. सदस्य राष््टाांनी 

वमथेन आवण र्ाबकन डायऑक्साइड वायूांचे उत्सजकन र्मी र्रण्याची शपथ घेतली आहे. 

3) IRIS (इन्व्फ्रास््ट्क्चर फॉर द रेवझवलएां ट आयलांड से्ट्ट्स) हा उपक्रम र्ारत, यूरे् आवण ऑसे््ट्वलया याांच्या सांयुक्त प्रयत्नाांनी 

सुरू र्रण्यात आला आहे. या उपक्रमाांतगकत, लहान बेटाांच्या देशाांच्या पायारू्त सुववधाांचा ववर्ास रे्ला जाईल, ज्ाांचे अस्स्तत्व 

हवामान बदलामुळे धोक्यात आहे. IRIS ही युती फॉर वडझास्ट्र रेवझवलएां ट इन्व्फ्रास््ट्क्चर (CDRI) र्ायकक्रमाची एर् सांस्था 

आहे, ज्ाला अनेर् सरर्ारे, UN एजन्सी, ववत्तीय सांस्था आवण ववर्ास बँर्ाांचे समथकन आहे. हा र्ायकक्रम हवामान बदल 

आवण आपत्ती-प्रवण के्षत्रासाठी सवाकत असुरवक्षत के्षत्रासाठी नवीन आवण ववद्यमान पायारू्त सुववधाांच्या ववर्ासावर लक्ष र्ें वित 

र्रतो. 

4) ग्रीन वग्रड इवनवशएवटह (GGI) म्हणून ओळखला जाणारा एर् नवीन उपक्रम COP 26 मधे्य सुरू र्रण्यात आला आहे. 

GGI हा आांतरराष््टीय सौर आघाडीने सुरू रे्लेल्या वन सन, वन वर्ल्क , वन वग्रड र्ायकक्रमाचा र्ाग आहे. सुमारे 80 देशाांनी या 

उपक्रमासाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त रे्ली आहे, ज्ा अांतगकत सौर ऊजेचा वापर र्रून वीज वनवमकती रे्ली जाईल आवण 

सीमा ओलाांडून पुरवठा रे्ला जाईल. ऊजाक उत्पादनाव्यवतररक्त, हा उपक्रम सीमेपलीर्डे शाांतता आवण सौहादक  राखण्यासाठी 

देखील फायदेशीर ठरेल र्ारण देशाांच्या शाश्वत ववर्ासासाठी आवण त्याांच्या सवकसमावेशर् वाढीसाठी राषे््ट एर्मेर्ाांना 

सहर्ायक र्रतील. 

COP 26 भाित 

COP 26 इांवडया पांचामृत 2070 पयंत वनव्वळ-शून्य र्ाबकन उत्सजकनापयंत पोहोचण्याच्या लक्ष्यासह देशाच्या हवामान 

वचनबद्धतेवर प्रर्ाश टार्ण्यासाठी घोवषत र्रण्यात आले. 

COP 26 भाित पंचामृत: ग्लासगो येथे आयोवजत COP 26 मधे्य, र्ारताने ववववध ववर्सनशील देशाांसमोर एर् उत्तम 

उदाहरण माांडले आहे, जे रे्वळ आवथकर् ववर्ासावर लक्ष र्ें वित र्रतात परां तु पयाकवरणाबाबत त्याांच्या जबाबदाऱयाांबाबत 

अवतशय अनौपचाररर् दृवष्टर्ोन बाळगतात. र्ारताने पयाकवरण सांरक्षणासाठी आपले योगदान म्हणून घोषणा आवण 

उपक्रमाांचा सांच जाहीर रे्ला आहे. या घोषणाांच्या सांचाला 'पांचामृत' असे नाव देण्यात आले आहे, जे र्ारतीय सांसृ्कतीनुसार 

सवकशस्क्तमानाांना अपकण रे्लेले 'पाच' पदाथांचे पववत्र वमश्रण आहे. पयाकवरणाला वनसगक माता म्हणून उद्धृत र्रून र्ारताने 

घेतलेल्या 5 उपक्रमाांना 'पांचामृत' असे नाव देण्यात आले आहे. 

COP26 भािताच्या 5 वचनबद्धता 

र्ारताचे पांतप्रधान नरेंि मोदी याांनी COP 26 मधे्य 'पांचामृत' योजना सादर र्रून र्ारताच्या नेतृत्व पुढार्ार-वनमाकण क्षमतेची 

ओळख जगाला र्रून वदली आहे. पांचामृत योजना ही खरे तर र्ारत जगाचे तापमान १.५ अांश सेस्िअसच्या खाली 

ठेवण्यासाठी अवलांबणारां  धोरण आहे. पांचामृताची प्रमुख वैवशष्ट्ये आहेत- 

1. 2030 च्या अखेरीस 500 वगगावॅटपयंत स्वच्छ आवण अ-जीवाश्म ऊजाक पुरवठ्याचे उत्पादन साध्य र्रण्यासाठी र्ारत 

वचनबद्ध आहे. 

2. र्ारताने 2030 च्या अखेरीस 50% उजेची मागणी अक्षय ऊजेद्वारे पूणक र्रण्याचा वनधाकर रे्ला आहे. 

3. र्ारताने 2030 पयंत र्ाबकन उत्सजकन 1 अब्ज टनाांपयंत र्मी र्रण्याचे वचन वदले आहे. 

4. र्ारत 2030 पयंत आपल्या अथकव्यवस्थेतील र्ाबकनची तीव्रता वर्मान 45% ने र्मी र्रण्याचा प्रयत्न र्रेल. 

5. र्ारत 2070 पयंत वनव्वळ-शून्य उत्सजकन वमळववण्यासाठी सज्ज आहे. 

COP 26 चे महत्त्व 

• ग्लासगो वशखर पररषद, वर्ां वा COP 26, अत्यांत महत्त्वाची आहे र्ारण याने हवामान बदलाच्या पररस्स्थतीचा सामना 

र्रण्यासाठी व्यापर् र्ायकक्रम सुरू रे्ले आहेत. 
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• ग्लासगो येथे झालेल्या वशखर पररषदेत घातर् घटर्ाांचे उत्सजकन र्मी र्रण्यावर आवण जांगले पुनसंचवयत र्रण्यावर 

र्र देण्यात आला आहे. 

• 2030 पूवीची उविषे्ट गाठण्यासाठी सदस्याांना अवतररक्त प्रयत्न र्रण्यासही या वशखर पररषदेने सूवचत रे्ले आहे. 

सांपूणक जागवतर् तापमान 1.5 अांश सेस्िअसच्या खाली ठेवण्यासाठी राष््टाांनी त्याांचे उत्सजकन वनव्वळ शून्यावर आणण्याचे 

आवाहन रे्ले. 

Setbacks of COP 26 

जरी COP 26 ने जागवतर् र्ाबकन बजेट र्मी र्रण्यावर र्र वदला असला तरी, खालील र्ारणाांमुळे वशखर पररषदेदरम्यान 

वनधाकररत रे्लेले लक्ष्य यशस्वीररत्या साध्य र्रणे सोपे होणार नाही: 

• शून्य र्ाबकन उत्सजकनाच्या प्रवक्रयेत त्याांच्या रृ्ती योजनाांबाबत योग्य मावहती प्रदान र्रण्यात अनेर् सदस्य राष््टाांची 

असमथकता. 

• र्ोणताही सदस्य देश लक्ष्य साध्य र्रण्यात अयशस्वी झाल्यास दांड वर्ां वा दांड नाही, ज्ामुळे सदस्याांचे त्याांच्या 

लक्ष्याप्रती अज्ञानी वतकन होईल. 

• वशखर पररषदेत वणकन रे्लेली र्ाही उविषे्ट सशतक स्वरूपाची आहेत, याचा अथक सदस्याांना आवथकर् सहाय्याच्या 

उपलब्धतेवर ती साध्य र्रायची आहेत. 

• हे वशखर ववर्वसत राष््टाांना आवश्यर् वनधीसाठी वचनबद्ध र्रू शर्ले नाही. वशखर पररषद रे्वळ ववर्वसत 

सदस्याांना त्याांचे आवथकर् सहाय्य वाढवण्याचा आग्रह र्रू शर्ते. 
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