
 
 

 

 

«Կլիմայի Փոփոխության» երիտասարդական դեսպանը COP27-ում կոչ է անում 

կլիմայական արդարադատության 

  

     Ավելի քան 100,000-ի աջակցությամբ «Climate Of Change» ծրագրի կոնսորցիումը պահանջում է 

Կլիմայական արդարադատություն COP27-ում: Վերջինս, որը սկսվում է 2022 թվականի նոյեմբերի 

6-ին Եգիպտոսում, ներկայացնում է կլիմայի փոփոխության, կանաչապատման և շրջակա 

միջավայրի վերաբերյալ համաշխարհային ամենակարևոր գագաթնաժողովը։ 

    Ավելի քան 90 պետության ներկայացուցիչներ և պատվիրակներ հավաքվում են Եգիպտոսի 

Շարմ Էլ-Շեյխ քաղաքում՝ անդրադառնալով ներկայիս կլիմայական ճգնաժամին՝ միաժամանակ 

գտնելով ընդհանուր լուծում: Այս շրջանակներում մոբիլիզացվում է նաև քաղաքացիական 

հասարակությունը և կոչ է անում արագ ու կոնկրետ գործողությունների. օրինակ՝ ավելի քան 

100.000-ը մասնակցում է #ClimateOfChange շարժմանը` խնդրելու կլիմայական արդարություն: 

   Ավելի մանրամասն՝ հազարավոր երիտասարդներ ակտիվորեն կոչ են անում ավելի լավ 

մոլորակ ստեղծել՝ այդպիսով մասնակցելով Եգիպտոսում անցկացվող COP27-ին՝ որպես 

Եվրոպայի երիտասարդության դեսպան ․  Պալոման, Ֆաննին, Կամիլան, Պեննին և Էման 

(համապատասխանաբար՝ Իսպանիայից, Հունգարիայից, Լեհաստանից, Հունաստանից և 

Բուլղարիայից) 5 դեսպան են, որոնք հանդես են գալիս որպես #ClimateOfChange-ի ակտիվիստներ 

նոյեմբերի 11-ին, ժամը 11.30-ին Եգիպտոսում պաշտոնական միջոցառման ժամանակ: 

  

    Այս անհավանական արդյունքը հնարավոր դարձավ միայն շարժմանը միացած կլիմայի և 

սոցիալական արդարության հսկայական թվով ակտիվիստների օգնության և աջակցության 

շնորհիվ: Այնուամենայնիվ, ո՞րն է #ClimateOfChange-ի գլխավոր խնդրանքը: 

  

• Գլոբալ տաքացումը 1,5°-ից ցածր պահել՝ հասնելով ԵՄ-ի կլիմայական չեզոքությանը մինչև 2040 

թվականը: Փաստորեն, ներկայիս նպատակն է պահպանել գլոբալ տաքացումը 1,5°-ից ցածր՝ 

հասնելով կլիմայական չեզոքության մինչև 2050թ.: , կոնսորցիումը կառավարություններին կոչ է 

անում միջոցներ ձեռնարկել կլիմայի չեզոքության համար, որոնք ազդեցություն կունենան մինչև 

2050 թվականը: 

  

• Օգտագործել  միայն վերականգնվող էներգիա: 

    Կառավարությունները, նույնիսկ ճգնաժամի ժամանակ, չեն կարող ուշադրություն չդարձնել 

մաքուր վերականգնվող էներգիային: Նրանք պետք է պահպանեն միայն վերականգնվող 

էներգիան օգտագործելու նպատակները և դադարեն ապավինել հանածո վառելիքին: 

  

• Օգնել ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններին հանածո վառելիքից 

վերականգնվող էներգիայի անցնելու հարցում: 

  Կոնսորցիումը տեղյակ է այն դժվարությունների մասին, որոնք որոշ տնային տնտեսություններ 

կբախվեն էկոլոգիապես մաքուր ջեռուցման լուծումների անցնելու համար: Կարևոր է, որ 

բեռն  արդարացիորեն բաշխվի, և կառավարությունները հաշվի առնեն նման խնդիրները: 

  

• Անցում դեպի սոցիալապես և էկոլոգիական արդար բարեկեցության տնտեսություն: 



Հասարակության շահերն ու կարիքները պետք է վեր լինեն խոշոր ընկերությունների շահերից ու 

կարիքներից։ Պետք է փոփոխություն լինի մարդկանց ապակառուցողական վարքագծի և 

կործանարար արտադրական ուղղվածության համակարգի մեջ։ 

  

  

Քաղաքացիական հասարակությունը և «Climate Of Change» կոնսորցիումը Շարմ Էլ-Շեյխում 

կլիմայի արդարադատության համար 
_____________________________________ 

• Կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած միգրանտների պաշտպանություն մարդու 

իրավունքների վրա հիմնված միգրացիոն քաղաքականության միջոցով: Պետությունները պետք է 

մտածեն և իրականացնեն միգրանտների պաշտպանության միջազգային սխեման, որը 

կխրախուսի համաշխարհային արդարությունը: 

• Երիտասարդների մասնակցության հնարավորություն քաղաքական որոշումների կայացմանը: 

    Երիտասարդները շատ դեպքերում դուրս են մնում որոշումներ կայացնելուց, սակայն նրանց 

ապագայի վրա մեծապես կազդի կլիմայի փոփոխությունը: Ուստի անհրաժեշտ է համոզվել, որ 

նրանց ձայնը լսելի կլինի, և նրանք կկարողանան մասնակցել որոշումների կայացման 

գործընթացին։ Նպատակն է խուսափել այնպիսի կլիմայական գործողության մեխանիզմներից, 

որոնք կբացառեն որոշ մարդկանց: 

• Կլիմայի ֆինանսավորման և կորստի ու վնասի մեխանիզմի համաձայնություն: 

  Կառավարությունները պետք է ստեղծեն հատուցման համակարգ, համաձայն որի 

ամենահարուստ երկրները կհատուցեն ամենաաղքատներին երկրներին իրենց 

արդյունաբերության պատճառած վնասների համար: Հարուստ երկրները պետք է ընդունեն, որ 

պարտավոր են ավելի աղքատ երկրների հանդեպ։ 

• Երեխաների և երիտասարդների լավագույն շահերի ու նրանց իրավունքների պաշտպանության 

ապահովում: 

Դա միջսերունդների պարտք է, որը կապված է կլիմայի փոփոխության հետ, քանի որ ավագ 

սերունդների գործողությունները ամենավատ կերպով կարևոր հետևանքներ են ունենում 

երիտասարդ սերունդների վրա: 

• Կանանց և աղջիկների իրավունքների պաշտպանություն ու նրանց մասնակցությունը 

կլիմայական որոշումների կայացման գործընթացներին: 

   Պետությունները պետք է ապահովեն, որ կանայք մասնակցեն կլիմայի փոփոխության 

վերաբերյալ որոշումներին, քանի որ նրանց վրա ավելի բացասաբար է ազդում կլիմայի 

փոփոխությունը, քան տղամարդկանց: Յուրաքանչյուր կառավարություն, ներառյալ Եվրոպական 

Միությունը, պետք է ուժեղ քայլեր ձեռնարկի կլիմայական գենդերային խզման դեմ և պետք է 

աջակցի երրորդ երկրներին, որտեղ այդ բացն ավելի խորն է: 

   Ընթերցողները կարող են ավելին իմանալ այն դիրքորոշման մասին, որը կզբաղեցնի 

կոնսորցիումը COP27-ում՝ կարդալով «Կլիմայի փոփոխության կոնսորցիումի քաղաքական 

դիրքորոշումը COP27-ի համար»։ 

   Ընդհանուր առմամբ, կլիմայի փոփոխությունը ազդում է մարդկանց վրա և՛ մարդու 

իրավունքների տեսանկյունից, և՛ իրենց սեփական ապրելակերպի վարքագծի մեջ: 

Կառավարությունները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն՝ ապահովելու մարդու միջազգային 

իրավունքների հարգումը: Հետևաբար, միանալով «Կլիմայի փոփոխության» ծրագրին՝, ALDA-ն 

ավելի է ընդգծում կայուն ապրելակերպի իր հանձնառությունը՝ միաժամանակ նպաստելով 

կլիմայական միգրացիայի վերաբերյալ քաղաքացիների տեղեկացվածության զարգացմանը: 
  
*** 

✍️ Այսուհետև հնարավոր չի լինի ստորագրել խնդրագիրը airlionofchange.info կայքում, սակայն 

նրանց համար, որոնք դեռ չեն ստորագրել միջնորդագիրը և ցանկանում են իրենց ձայնը լսելի 

դարձնել, կարող են ստորագրել change.org-ի միջոցով։ 


