
 
 

 

 

COP27. ALDA-ի ակտիվ նվիրվածությունը մոլորակին, նրա տեսակներին և մարդկանց  

 
   Կլիմայի համաշխարհային գագաթնաժողովը՝ COP27, մեկնարկել է Շարմ Էլ-Շեյխում 

(Եգիպտոս)  2022 թվականի նոյեմբերի 6-ից 18-ը: Դա  այն կողմերի համաժողովն է, որոնք 

ստորագրել են ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիան (UNFCCC): 

 
   Միավորված ազգերի կազմակերպության կլիմայի փոփոխության համաժողովները աշխարհի 

խոշորագույն միջազգային հանդիպումներից են: Ավելին, կլիմայի փոփոխությունը և շրջակա 

միջավայրի վնասը հրատապ խնդիրներ են ամբողջ աշխարհում, քանի որ դրանց ազդեցությունն 

արդեն զգացվում է: Այս պատճառով անհրաժեշտություն է ավելի արագ և համապարփակ 

հարմարվել և հասնել ավելի լավ աշխարհի մեզ բոլորիս համար  կայունության և կլիմայական 

չեզոքության ռազմավարության միջոցով: 

 
    Քանի որ կլիմայի փոփոխության հետևանքները զգում են բոլորը, բայց առաջին հերթին՝ 

ամենախոցելի մարդիկ, բոլոր քաղաքացիները պետք է ներգրավվեն և քայլեր ձեռնարկեն 

նախաձեռնությունների միջոցով, որոնք խթանում են էկոլոգիապես մաքուր և կայուն զարգացման 

քաղաքականություն: Հետևաբար, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները 

(ՔՀԿ) առաջնային դեր են խաղում կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ քաղաքացիների 

իրազեկվածության բարձրացման գործում՝ մասնակցային գործընթացում մոտենալով կանաչ 

անցումային գործողություններին: 

 
     Շրջակա միջավայրի և կլիմայի փոփոխության ոլորտում ALDA-ի աշխատանքը կենտրոնացած է 

կոնկրետ թեմաների վրա, ինչպիսիք են կլիմայի փոփոխությունը քաղաքային և գյուղական 

վայրերում, ջրհեղեղների ռիսկի նվազեցումը, բնապահպանական կառավարումը, 

կենսաբազմազանության պահպանումը և կայուն ագրոպարենային համակարգերը: Այս 

շրջանակներում ALDA-ն նպաստում է շրջակա միջավայրի կառավարման բարելավմանը ինչպես 

տեղական, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում՝ քաղաքականություն մշակողների, 

քաղաքացիական հասարակության դերակատարների  միջև երկխոսության և հաղորդակցության 

ինտենսիվ գործընթացի միջոցով: 

 
   Կոնֆերանսի անցած տարվա հրատարակությունից հետո ակնկալվում է, որ երկրները COP27-

ում ցույց կտան, որ իրենք իրականացման նոր դարաշրջանում են՝ գործողության վերածելով 

Փարիզի համաձայնագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները: Համաժողովի 

Կլիմայական գործողությունների նպատակների շրջանակներում որն է ALDA-ի դերը և ինչպես է 

այն նպաստում իր աշխատանքին: 

 
ALDA-ի հանձնառությունը կարելի է տեսնել տարբեր ծրագրերի իրականացման գործում: 

 
 

https://cop27.eg/#/
https://unfccc.int/


ALDA-ի նախաձեռնություններն ու ծրագրերը համահունչ COP27-ին 
_____________________________________ 

 
  Սկսած Climate Of Chage-ից, որի կարգախոսն է՝ «Վերջ կլիմայի փոփոխությանը, սկսիր 

#ClimateOfChange»-ը,  համաեվրոպական արշավ է՝ կառուցելու ավելի լավ ապագա կլիմայով 

պայմանավորված միգրանտների համար՝ ներկայացնելու կլիմայի փոփոխության մարդկային 

դեմքը:  

    Ծրագիրը ներգրավում է ԵՄ երիտասարդ քաղաքացիներին՝ աջակցելու քաղաքականությանը և 

զարգացման գործողություններին՝ ուղղված կլիմայի փոփոխությանը, որպես անկանոն 

միգրացիայի և բռնի տեղահանման պատճառ ամբողջ աշխարհում: 

Ծրագրի շրջանակներում նպատակներից մեկը ստորագրահավաքն էր խնդրագրի համար, որը 

COP27-ի ընթացքում քաղաքականություն մշակողներին հանձնվեց 5 երիտասարդ դեսպանների 

կողմից: Միջնորդագիրը հավաքել է անհավանական թվով՝ 105.113 ստորագրություն, արդյունք, 

որը հնարավոր է դարձել շարժմանը միացած հազարավոր մարդկանց շնորհիվ: 

 
    READY ծրագիրը նպատակ ունի խթանել իր երիտասարդ շահառուների սոցիալ-էկոլոգիական 

իրազեկությունը և կարողությունների զարգացումը: Բնապահպանական խնդրի միջոցով 

երիտասարդ շահառուները կզարգացնեն հմտություններ քարոզչության, ծրագրերի 

կառավարման, հաղորդակցման, շահերի պաշտպանության և այլնի մեջ: 

Ավելին, SHARED GREEN DEAL ծրագիրը նպատակ ունի խթանել ընդհանուր գործողություններ 

Կանաչ գործարքի նախաձեռնությունների վերաբերյալ ողջ Եվրոպայում՝ տրամադրելով 

սոցիալական և հումանիտար գիտությունների (SSH) գործիքներ՝ աջակցելու ԵՄ Կանաչ գործարքի 

քաղաքականության 8 ոլորտների իրականացմանը, տեղական և տարածաշրջանային 

մակարդակներում։ 

 
   Անցնելով մեկ այլ ծրագրի՝ LIFE BEWARE-ը կենտրոնանում է ջրհեղեղների ռիսկին կլիմայի 

հարմարվողականության գլոբալ ռազմավարության ձեռքբերման վրա, մեծացնում է ջրի 

ներթափանցումը և պահեստավորումը քաղաքային և գյուղական վայրերում՝ ակտիվորեն 

ներգրավելով տեղական համայնքներին: 

 
Ի թիվս այլ ծրագրերի, «NEVERMORE»-ը վճռական է աջակցել կլիմայի գիտության և կլիմայի 

քաղաքականության վերաբերյալ հետազոտություններին: Այն նպատակ ունի մշակել ինտեգրված 

ընդհանուր գնահատման շրջանակ, որը հարմարեցված է տարբեր շահագրգիռ կողմերի և 

վերջնական օգտագործողների (պետական և մասնավոր դերակատարներ, որոշում կայացնողներ 

և քաղաքացիներ) կարիքներին: 

 
ALDA-ն ակտիվ է COP27 թեմաների շրջանակներում բազմաթիվ այլ ծրագրերով և 

նախաձեռնություններով, որոնք պետք է բացահայտվեն: Դրանք բոլորն ուղղված են նաև 2030 

թվականի օրակարգի նպատակների իրականացմանը՝ յուրաքանչյուրը կենտրոնացած է մեկ կամ 

մի քանի ԿԶՆ-ների վրա՝ փորձելով դրանք վերածել կոնկրետ գործողությունների: 

 
Օգտակար հղումներ՝ կապված ALDA & COP27-ի հետ. 

 
Ակտիվ ALDA ծրագրեր 

 
Կլիմայի փոփոխության դեսպանները COP27-ում 

 
NEVERMORE Ծրագրի մեկնարկային հանդիպում 

 
 

https://www.alda-europe.eu/progetto/climateofchange/
https://climateofchange.info/participate/petition/
https://www.alda-europe.eu/progetto/ready/
https://www.alda-europe.eu/progetto/shared-green-deal-europe-2022/
https://www.alda-europe.eu/progetto/beware/
https://www.alda-europe.eu/progetto/nevermore/
https://www.alda-europe.eu/projects/
https://www.alda-europe.eu/news/cop27-climateofchange-ambassador-justice/
https://www.alda-europe.eu/library/climate-policy-research-nevermore/
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