
 
 

 

COP27: ALDA-ს ვალდებულება პლანეტის, მისი სახეობებისა და ადამიანების მიმართ  

 
კლიმატის მსოფლიო სამიტი, COP27, დაიწყო შარმ ელ-შეიხში (ეგვიპტე) და გაგრძელდა 2022 
წლის 6-დან 18 ნოემბრამდე. ეს იყო მხარეთა კონფერენცია, მათთვის ვინც ხელი მოაწერა გაეროს 
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციას (UNFCCC). 
 
გაეროს კლიმატის ცვლილების კონფერენციები ერთ-ერთი უდიდესი საერთაშორისო 
შეხვედრებია მსოფლიოში. უფრო მეტიც, კლიმატის ცვლილება და გარემოსთვის მიყენებული 
ზიანი გადაუდებელი საკითხებია მთელს მსოფლიოში, რადგან მათი შედეგები უკვე იგრძნობა. 
ამიტომ, საჭიროა უფრო სწრაფი და ყოვლისმომცველი რეაქცია უკეთესი მომავლის შესაქმნელად, 
მდგრადობისა და კლიმატის ნეიტრალიტეტის სტრატეგიის მეშვეობით. 
 
ვინაიდან კლიმატის ცვლილების შედეგებს ყველა გრძნობს, მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, 
ყველაზე მოწყვლადი ხალხი, ყველა მოქალაქე უნდა ჩაერთოს და მიიღოს ზომები  შესაბამისი 
ინიციატივების განხორციელებით, რომლებიც ხელს უწყობენ ეკოლოგიურად სუფთა და 
მდგრადი განვითარების პოლიტიკას. აქედან გამომდინარე, სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციები (სსო) უმთავრეს როლს ასრულებენ კლიმატის ცვლილების შესახებ 
მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებაში, მწვანე გარდამავალ ქმედებებში მათი მონაწილეობით. 
ALDA-ს მუშაობა გარემოსა და კლიმატის ცვლილების სფეროში ფოკუსირებულია კონკრეტულ 
თემებზე, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება ქალაქსა და სოფლად, წყალდიდობის რისკის 
შერბილება, გარემოს მართვა, ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და მდგრადი 
აგროსასურსათო სისტემები. ამის ფარგლებში, ALDA ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი 
მმართველობის გაძლიერებას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე, პოლიტიკის 
შემქმნელებს, სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებსა და პრაქტიკოსებს შორის დიალოგისა და 
კომუნიკაციის ინტენსიური პროცესის მეშვეობით. 
 
გასული წლის კონფერენციის შემდეგ, ქვეყნები  სავარაუდოდ, COP27-ზე აჩვენებენ, რომ 
განხორციელების ახალ ეპოქაში იმყოფებიან პარიზის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების 
მოქმედებაში  მოყვანით. კონფერენციის კლიმატის ცვლილების  მიზნების ფარგლებში, რა არის 
ALDA-ს როლი და რა წვლილი შეაქვს  მას საკუთარი ჩართულობით? 

 
ALDA-ს ვალდებულება ჩანს სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში! 

 
 

ALDA-ს ინიციატივები და პროექტები COP27-თან მიმართებით 

 
 
"კლიმატის ცვლილება", რომლის დევიზია "დაასრულეთ კლიმატის ცვლილება, დაიწყეთ 
#ცვლილებების კლიმატი!",  არის პანევროპული კამპანია ,რომლის მიზანია უკეთესი მომავლის 
შექმნა იმ ადამიანებისთვის,რომლებიც გადაადგილდებიან  კლიმატის ცვლილებით 

https://cop27.eg/#/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://www.alda-europe.eu/progetto/climateofchange/


გამოწვეული მოვლენებისა და ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად. პროექტი აერთიანებს 
ევროკავშირის ახალგაზრდა მოქალაქეებს პოლიტიკისა და განვითარების ღონისძიებების 
მხარდასაჭერად, რათა დაძლიონ კლიმატის ცვლილება, როგორც არალეგალური მიგრაციის და 
იძულებითი გადაადგილების მამოძრავებელი მთელ მსოფლიოში. პროექტის ფარგლებში, ერთ-
ერთი მიზანი იყო პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება, რომელიც პოლიტიკის შემქმნელებს 
COP27-ის კონფერენციის  დროს გადასცა ხუთმა  ახალგაზრდა ელჩმა. პეტიციამ შეაგროვა  105. 
113 ხელმოწერა. ეს იყო წარმოუდგენელი შედეგი, რომელიც შესაძლებელი გახდა ათასობით 
ადამიანის წყალობით, რომლებიც შეუერთდნენ მოძრაობას. 
 
პროექტი “READY”  მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ბენეფიციარების სოციალურ-ეკოლოგიური 
ცნობიერების ამაღლებას და შესაძლებლობების განვითარებას. გარემოსდაცვითი საკითხის 
მეშვეობით ახალგაზრდა ბენეფიციარებს განუვითარდებათ კამპანიის, პროექტების მართვის, 
კომუნიკაციის, ადვოკატირების უნარები და ა.შ.  
ახლად განხორციელებული პროექტი “SHARED GREEN DEAL”, უფრო მეტიც, მიზნად ისახავს 
საერთო მოქმედებების სტიმულირებას მწვანე შეთანხმების ინიციატივებზე მთელს ევროპაში, 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების (SSH)  ინსტრუმენტების მიწოდებით, რათა 
ხელი შეუწყოს ევროკავშირის მწვანე შეთანხმების 8 პოლიტიკის სფეროს განხორციელებას, 
ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე. 
 
პროექტი, “LIFE BEWARE”  ფოკუსირებულია გლობალური სტრატეგიის მიღწევაზე კლიმატის 
ადაპტაციისთვის დატბორვის რისკებთან, წყლის ინფილტრაციისა და შენახვის გაზრდაზე 
ქალაქსა და სოფლად ადგილობრივი თემების აქტიური ჩართულობით. 
 
სხვა პროექტებს შორისაა  პროექტი “NEVERMORE” , რომელიც  მხარს უჭერს 
კლიმატის  ცვლილების მეცნიერებას და კლიმატის პოლიტიკის გაუმჯობესებას. ის მიზნად 
ისახავს ინტეგრირებული საერთო შეფასების ჩარჩოს შემუშავებას, რომელიც მორგებულია 
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის და საბოლოო მომხმარებლის (საჯარო და კერძო 
აქტორები, გადაწყვეტილების მიმღებების და მოქალაქეების) საჭიროებებზე. 
 
ALDA აქტიურად არის ჩართული  COP27 -ში  მრავალი  პროექტითა და ინიციატივით. ასევე, 
ყველა მათგანი  მიმართულია 2030 წლის დღის წესრიგის მიზნების შესასრულებლად, 
თითოეული ორიენტირებულია ერთ ან მეტ მდგრადი განვითარების მიზნებზე, ცდილობს 
გადააქციოს ისინი კონკრეტულ ქმედებებად. 
 
ALDA-სთან  და COP27-თან დაკავშირებული სასარგებლო ბმულები:  
 
ALDA- ს მიმდინარე პროექტები  
 
კლიმატის ცვლილების ელჩები COP27-ზე 
  
პროექტის NEVERMORE  საწყისი შეხვედრა 
 

 

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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