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జీ-20 సదససు మరియు సీఓపీ-26 ప్రప్ంచ నేతల సదససు కోసం ప్రధాన
మంత్రర ఇటలీ మరియు యూకే ప్ర్యటన
అక్టోబర్ 24, 2021
1. 16వ జీ-20 సదససు అలాగే సీఓపీ-26 ప్రప్ంచ నేతల సదససులో పాలగొనడానిక్ి ప్రధాన మంత్రర శ్రీ నరేందర
మోదీ 2021 అక్టోబర్ 29 నసంచి 2021 నవంబర్ 2 వరకు ఇటలీలోని రోమ్, యునైటెడ్ క్ింగడమ్
(యూక్ే)లోని గాాస్గొ నగరాలోా ప్రయటంచనసనాారు.
2. ఇటలీ ప్రధాన మంత్రర గౌరవనీయ శ్రీ మారియో డారగి ఆహ్వానం మేరకు ప్రధాని 2021 అక్టోబర్ 30-31
తేదీలా ో రోమ్లో జరిగే 16వ జీ-20 సదససులో పాలగొననసనాారు. ఈ సదససుకు జీ-20 సభ్య దేశాలు,
యూరోపియన్ యూనియన్, అలాగే ఇతర ఆహ్వానిత దేశాలు ఇంక్ా అంతరాాతీయ సంసథ లకు చందిన
దేశ/ప్రభ్ుతాాధినేతలు కూడా హ్వజరుక్ానసనాారు.
3. ఇది ప్రధాన మంత్రర హ్వజరవుతునా 8వ జీ-20 సదససు క్ానసంది. అంతరాాతీయ ఆరిథక సహక్ారానిక్ి
సంబంధించి ఒక ప్రధానమైన ప్రప్ంచ ఫగ రమ్గా జీ-20 ఆవిరభవించింది. భారత్ మొటో మొదటస్ారిగా
2023లో జీ-20 సదససుకు ఆత్రథ్యం ఇవానసంది. ఇటలీ అధ్యక్షతన జరగనసనా రాబో యే సదససులో
ప్రధానమైన థీమ్గా ‘ప్రజలు, భ్ూగీహం, సససంప్నాత’ అనే దానిా ఎంచసకునాారు. ప్రధానంగా దృష్ిో స్ారించే
అంశాలు ఏమిటంటే.. (i) మహమాారి నసంచి రకవరీ అలాగే ప్రప్ంచ వైదయ నైత్రక నియమావళిని బలోపేతం
చేయడం, (ii) ఆరిథక రికవరీ మరియు త్రరిగి ప్ూరాప్ు స్ాథయక్ి చేరుక్టవడం, (iii) వాతావరణ మారుు
మరియు ఇంధ్న ప్రివరత న, అలాగే (iv) సససిథర అభివృదిి మరియు ఆహ్వర భ్దరత.
4. ఇటలీ ప్రధాని గౌరవనీయ శ్రీ మారియో డారగితో సహ్వ ప్లు దైాపాక్షిక సమావేశాలోా కూడా ప్రధాన మంత్రర
పాలగొంటారు.
5. తదనంతరం ప్రధాని, యూక్ే ప్రధాన మంత్రర గౌరవనీయ శ్రీ బో రిస్ జానున్ ఆహ్వానం మేరకు వాతావరణ
మారుుపై ఐకయరాజయసమిత్ర క్ారాయచరణ ఒడంబడిక (యూఎన్ఎఫసీసీసీ)కు సంబంధించిన 26వ క్ానఫరెన్ు

ఆఫ పారీోస్ (సీఓపీ-26) ప్రప్ంచ నేతల సదససుకు హ్వజరయేయందసకు గాాస్గొ కు ప్యనమవుతారు. ఇటలీ
భాగస్ాామయంతో యూక్ే అధ్యక్షతన 2021 అక్టోబర్ 31 నసంచి 2021 నవంబర్ 12 వరకు సీఓపీ-26
నిరాహంచబడుతుంది. సీఓపీ-26కు సంబంధించి అతుయతాత స్ాథయ సమావేశం అయన ప్రప్ంచ నేతల
సదససు (డబూ
ా ూఎల్ఎస్) 2021 నవంబర్ 1-2 తేదీలా ో జరుగుతుంది. ఈ సదససుకు 120క్ి పైగా దేశాలకు
చందిన దేశ/ప్రభ్ుతాాధినేతలు హ్వజరుక్ానసనాారు. వాసత వానిక్ి 2020లోనే సీఓపీ-26 జరగాల్సు
ఉనాప్ుటక్ీ, క్టవిడ్-19 మహమాారి దృష్టాోూ దీని 2021 ఏడాదిక్ి వాయదా వేశారు.
6. వాతావరణ మారుునస ఎదసరోోవడానిక్ి ప్రప్ంచానిక్ి అవసరమైన దృఢ సంకలాునిా అలాగే విజన్నస
యూఎన్ఎఫసీసీసీ రూప ందిసత సంది. ఒడంబడికకు సంబంధించి నిరిిష్ో క్ాల వవధిలో జరిగే ఈ క్ానఫరెన్ు ఆఫ
పారీోస్ (సీఓపీ) అనేది ప్రప్ంచ వాతావరణ సదససులుగా ఆవతరించింది, తదాారా ఈ సవాళ్ా నస ఎదసరకోని
ముందసకు వళ్ా డం క్టసం అవసరమైన క్ారాయచరణనస రూప ందించేందసకు అనిా ప్క్షాలతో సంప్రదింప్ులు
జరిపేందసకు ఒక అవక్ాశానిా కల్సుస్గత ంది. 2015లో పారిస్లో జరిగిన సీఓపీ-21కు ప్రధాన మంత్రర
హ్వజరయాయరు, అప్ుుడే పారిస్ ఒప్ుందం అనేది ఖరారెంది అలాగే ఆ తదసప్రి సంవతురం నసంచి ఇది
అమలోాక్ి వచిచంది. సీఓపీ-26లో, పారిస్ ఒప్ుంద అమలు మారొ దరశక్ాలనస ప్ూరిత చేయడానిా స్ాక్ారం
చేయడం; క్ెా మ
ల ేట్ ఫైనాన్ుకు సంబంధించి నిధ్సలనస సమీకరించడం; క్ెా మ
ల ేట్ అడాపేోష్న్, స్ాంక్ేత్రకత అభివృదిి
మరియు బదలాయంప్ు బలోపేతానిక్ి చరయలు; అలాగే ప్రప్ంచ భ్ూతాపగ నాత్ర పరుగుదలకు అడుుకటో
వేయడానిక్ి సంబంధించిన పారిస్ ఒప్ుంద లక్షాయలనస స్ాధించే దిశగా ప్యనించేందసకు అనిా ప్క్షాలు కృష్ి
చేయనసనాాయ.
7. సీఓపీ-26 సందరభంగా ప్రధాన మంత్రర అనేక దైాపాక్షిక సమావేశాలోా పాలగొంటారు. ఇందసలో యూక్ే
ప్రధాని గౌరవనీయ శ్రీ బో రిస్ జానున్తో సమావేశం కూడా చోటుచేససకుంటుంది.
నయయఢిలీీ
అకోోబర్ 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.

