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გარემო და საზოგადოება
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კლიმატის გლობალური ცვლილება 21-ე საუკუნის მთავარი გამოწვევა
ვაღიარებთ, რა კლიმატის გლობალური ცვლილების პროცესებს, როგორც 21-ე საუკუნის ერთერთი სერიოზულ
გარემოსდაცვით პრობლემას, ვთანხმდებით იმაზეც, რომ მიმდინარე კლიმატის გლობალური ცვლილება
თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევაა, რომელიც მსოფლიო ლიდერების მხრიდან მოითხოვს დროული,
ეფექტური და თანმიმდევრული საადაპტაციო-შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას, რომელიც არ
დააზიანებს გარემოს და საფრთხეს არ შეუქმნის მომავალი თაობების სიცოცხლეს!!!
მიმდინარე კლიმატის გლობალური ცვლილების შედეგები მრავალი წლის განმავლობაში განაგრძობს ზიანის
მოყენებას თუ არ მოხდება მისი შეჩერება/შერბილება, პროცესები შეიძლება უმართავი გახდეს და მსოფლიო
საზოგადოების დიდი ნაწილი სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს, ამისთვის კი უდიდესი ძალისხმევაა
საჭირო მსოფლიო მასშტაბით.
დღეს, მსოფლიო მასშატაბის გამოწვევას კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა დაემატა, რაც დაკავშირებულია
COVID-19-ის პანდემიასთან. უხილავმა მტერმა არანაკლები ზიანი მიაყენა კაცობრიობას და პრობლემები შეუქმნა
მთავრობებს, სიტუაცია ძნელად კონტროლირებადი და მძიმე შედეგების მომტანი გახდა.
არსებობს მზარდი მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ადამიანის საქმიანობა, რომელიც ხელს უწყობს კლიმატის
ცვლილებას, ასევე ხელს უწყობს არა მხოლოდ ახალი დაავადებების გაჩენას, არამედ მათ გავრცელებას. ერთერთ
კვლევაში ტორონტოს უნივერსიტეტის ეკოლოგიისა და ევოლუციური ბიოლოგიის ემერიტუსის პროფესორის
დენიელ რ ბრუკსი აღნიშნავს, რომ ”ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც მოსახლეობის გაფართოება, მოგზაურობისა
და ვაჭრობის გაზრდილი გლობალიზაცია მოქმედებს სინერგულად კლიმატის ცვლილებასთან ერთად,
ვითარდება დაავადების კრიზისი, რომელიც წარმოადგენს ეგზისტენციალურ საფრთხეს ტექნოლოგიური
კაცობრიობისთვის. ”
შეიძლება ითქვას, რომ პანდემიები და კლიმატის ცვლილება დღესათვის ერთერთი სერიოზული საფრთხის
შემცვლელი ფაქტორებია, რომლებიც დღეს შეიძლება ერთი ქვეყნის, ხვალ კი მთელიო მსოფლიოს პრობლემა
გახდეს (https://reliefweb.int/report/world/covid-19-and-climate-change).
თანამედროვე კლიმატის ცვლილებას პირდაპირ უკავშირებენ ადამიანის საწარმოო საქმიანობას და
ინდუსტრიალიზაციას, რომელიც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო და განსაკუთრებით
თვალშისაცემი გახდა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როცა შესამჩნევი გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური
ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი კატასტროფები.
გამომდინარე აქედან, ქვყყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული
ერთიანი, პოლიტიკის, კლიმატის ცვლილებისა და მისი უარყოფითი შედეგების შერბილება ან მათთან
ადაპტაციის ქმედებების შემუშავება და განხორციელება.

საერთაშორისო ხელშეკრულებები და ქვეყნის ვალდებულებები

ჯერ კიდევ, 1979 წელს კლიმატისადმი მიძღვნილმა პირველმა მსოფლიო კონფერენციამ აღიარა კლიმატის
ცვლილება საუკუნის გამოწვევად და მსოფლიო მთავრობების ჩართულობით არაერთი მნიშვნელოვანი ქმედება
განხორციელდა. 1992 წლის 9 მაისს, კი მიღებულ იქნა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია (რიოს კონვენცია),
რომელიც ძალაში შევიდა 1994 წელს და მას იმ დროისთვის ხელი მოაწერა 154 ქვეყანამ.
კონვენციის თანახმად, უნდა მიღწეულიყო ატმოსფეროში „სათბურის გაზების“ კონცენტრაციის სტაბილიზაციის
ის დონე, რომელიც არ გამოიწვევდა საშიშ ანტროპოგენურ ზემოქმედებას. კლიმატის ცვლილების ჩარჩო
კონვენციის უმაღლესი ორგანოა მხარეთა კონფერენცია (COP- Conference of Parties), რომელშიც წარმოდგენილია
კონვენციის ყველა ხელმომწერი ქვეყანა.
მხარეთა კონფერენციაზე (COP) ხდება დამატებით ახალი
დოკუმენტაციისა თუ საერთაშორისო ხელშეკულებების მიღება, რომელიც მიმართულია კლიმატის ცვლილების
შერბილებაზე და შეგუებაზე.

ჩარჩო კონვენციის (რიოს კონვენცია) მხარეთა კონფერენცია (COP) ყოველწლიურად ტარდება, 2020 წელს კი
პანდემიის გამო ეს შეხვედრა არ შედგა.

საქართველომ კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა 1994 წელს, ხოლო პირველი ეროვნული
შეტყობინება მხარეთა კონფერენციაზე წარადგინა 1999 წელს. მას შემდეგ ქვეყანამ წარადგინა სამი
ეროვნული შეტყობინება და ამჟამად ამზადებს მეოთხე შეტყობინებას.
მომზადდა ორწლიანი ანგარიში გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ, რომელიც
შესაძლებლობას იძლევა საქართველოს სათბური გაზების გაფრქვევის ტენდენციების აღრიცხვისა და შემცირების
გზების მოძიებას. ანგარიშის შემუშავების შედეგად საქართველომ უნდა შესძლოს კლიმატის ცვლილების
უარყოფითი გავლენის შერბილებისა და ადაპტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება,
შესაბამისი ფინანსური რესურსებისა და ტექნოლოგიების მოძიებას.

რა ეტაპზეა კლიმატის ცვლილება აჟამად?

დედამიწის ატმოსფეროში, 1 მილიონ მოლეკულაზე გადათვლით, სათბური აირების კონცენტრაციის მაქიმალურ
ზღვრად მიჩნეულია 350. მეტეოროლოგთა მსოფლიო ორგანიზაციის 2020 წლის 23 ნოემბრის მონაცემებით ამ
მაჩვენებელმა დასაშვებ ზღვარს უკვე 18%-ით გადააჭარბა და 412-ს მიაღწია. მათივე შეფასებით, ატმოსფეროში ეს
კონცენტრაცია რეკორდულია უკანასკნელი 800 000 წლის განმავლობაში. (https://climateandcapitalism.com/2018/04/24/thekeeling-curve-a-portrait-of-climate-crisis/).

1992 წლიდან დღემდე კლიმატის ცვლილების საკითხებთან დაკავშირებით მსოფლიო დონეზე შემუშავდა
არაერთი დოკუმენტი, მიღებულია არაერთი შეთანხმება, რომლითაც ხელმომწერი ქვეყნები იღებენ თავიან წვლილ
ვალდებულებებს შეამცირონ სათბურის გაზების ემისიები ატმოსფეროში. მათ შორის:




კიოტოს ოქმი, რომელიც მიღებული იქნა 1997 წლის 11 დეკემბერს (ძალაში შევიდა 2005 წლის 16
თებერვალს);
ევროპის ქალაქების მერების შეთანხმება (COM), რომელიც შემდგომ გაფართოვდა გეოგრაფიულადაც
და თემატურადაც;
პარიზის შეთანხმება და სხვა.

ბოლოდროინდელი საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს
საქართველოს გაწევრიანება ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, რომელსაც დამკვირვებელი წევრის
სტატუსით შეუერთდა 2007 წელს, ხოლო 2016 წლიდან (14 ოქტომბერი, სარაევო) მისი წევრია.
იმდენად, რამდენადაც კლიმატის ცვლილების გამომწვევ ფაქტორებს შორის უმთავრეს როლი ეკუთვნის
ენერგეტიკას, ამ გაერთიანების წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება გადამწყვეტ როლს
ითამაშებს, როგორც ენერგეტიკული და პოლიტიკური უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლებაში, ასევე ამ სფეროდან
ემისიების მნიშვნელოვანად შემცირებაში.
კლიმატის ცვლილების გამოწვევებზე რეაგირების პროცესში უმნიშვნელოვანესია „ასოცირების შესახებ შეთანხმება
ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და
მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის“, რომელიც ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისს.
პარიზის შეთანხმებით, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით და სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით აღებული ვალდებულებების რეალიზაციის მიზნით, საქართველოში დაიგეგმა და
ხორციელდება მთელი რიგი ღონისძიებები.
შეიძლება ითქვას, წინა პერიოდებთან შედარებით, საქართველომ (2016-2017 წწ-დან.) კლიმატის ცვლილების
გამოწვევებზე რეაგირების კუთხით მიაღწია ახალ სიმაღლეებს. საკითხის მიმართ მიდგომებმა მიიღო სისტემური
ხასიათი, ქმედებები გახდა უფრო მეტად მიზანდასახული და თანმიმდევრული. მთავრობის დამოკიდებულება
პრობლემის მიმართ, გარკვეულწილად ისახება პოლიტიკურ გადაწვეტილებებში, ეკონომიკური და ფინანსური
შინაარსის დოკუმენტებში.

პარიზის შეთანხმება
კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის პროცესში, ბოლო დროის ერთერთი მნიშნელოვანი
შეთანხმებაა პარიზის შეთანხმება, რომელიც 2015 წლის 12 დეკემბერს იქნა მიღებული პარიზში, კლიმატის
ცვლილების მხარეთა 21-ე კონფერენციაზე (COP-21).
შეთანხმების მიზანია - XXI საუკუნის II ნახევრისათვის მსოფლიომ მიაღწიოს „წყაროებიდან ანთროპოგენურ
ემისიებსა და სათბურის გაზების შთანთქმას შორის ბალანსს“ . ამ მიზნის მისაღწევად 195-მა ქვეყანამ პირველად
აიღო ვალდებულება რომ, ეკონომიკური განვითარების პარალელურად:


გლობალური დათბობა შენარჩუნებული იქნეს 20C -ის ფარგლებში და მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ
ტემპერატურის ზრდა შეიზღუდოს 1.5 გრადუს ცელსიუსამდე (მუხლი4/1);



შეამცირებს კლიმატის ცვლილების გამომწვევი სათბურის გაზების გაფრქვევებს
განვითარების გზით;



მოახდენს კლიმატის ცვლილების უარყოფით შედეგებთან შეგუების (ადაპტაციის) უნარის გაზრდას და
კლიმატის ცვლილების მიმართ მედეგობის და სათბურის გაზების დაბალემისიიანი განვითარების
უზრუნველყოფის ხელშეწყობას ისეთი გზით, რომელიც საფრთხეს არ შეუქმნის საკვების წარმოებას;



თითოეული მხარე უზრუნველყოფს თანმიმდევრული, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილების
მომზადებას, შეტყობინებას და წარმოებას, რომლის მიღწევასაც აპირებს;
თითოეული მხარის ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ მომდევნო წვლილში ასახული იქნება პროგრესი
უკვე არსებულ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ წვლილთან შედარებით და უმაღლესი შესაძლებელი
ამბიცია. ასევე საერთო, მაგრამ დიფერენცირებული პასუხისმგებლობები, განსხვავებული ეროვნული
გარემოებების გათვალისწინებით (მუხლი 4/3);
და სხვა.





დაბალემისიანი

პარიზის შეთანხმება საშუალებას იძლევა, თანამედროვე ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდმა და
პატარა, განვითარებულმა და განვითარებადმა ქვეყნებმა ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყონ ჯანსაღ
გარემოში ცხოვრებას, ენერგოუსაფრთხოებას, კონკურენტუნარიან წარმოებასა და მსოფლიოს მდგრად
განვითარებას.

საქართველო, პარიზის შეთანხმებას 2017 წელს, 8 მაისს ოფიციალურად შეუერთდა და ის ძალაში შევიდა იმავე წლის
7 ივნისიდან.
პარიზის შეთანხმებაზე მიერთებით საქართველომ მიზანად დაისახა ხელი შეუწყოს ენერგეტიკის, მრეწველობის,
სოფლის მეურნეობისა და ნარჩენების მართვის სექტორებში თანამედროვე კლიმატგონივრული ტექნოლოგიების
დანერგვას, მდინარეების კალაპოტებისა თუ შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ნაპირდაცვითი ღონისძიებების
განხორციელებას, მაღალმთიან რეგიონებში წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების რისკის შემცირებას,
აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლას და მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი
მოსახლეობის დაცვას.
ამ ეტაპისათვის საქართველოს მთავრობას მოამზადებული აქვს „ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის (NDC)“

დოკუმენტი და საჯარო განხილვისთვის გამოაქვეყნა „საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია
(CSAP) და კლიმატის ცვლილების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა (CAP)“.
თითოეული ქვეყნის ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ წვლილში ასახულია პროგრესი უკვე არსებულ ეროვნულ
დონეზე განსაზღვრულ წვლილთან შედარებით.
ჯერ კიდევ, 2015 წელს საქართველომ კლიმატის კონვენციის სამდივნოში წარადგინა “ეროვნულ დონეზე
განსაზღვრული სავარაუდო წვლილი“ INDC. მხარეთა 21–ე კონფერენციის დაწყებამდე (ანუ პარიზის შეთანხმების
მიღებამდე). აღნიშნული დოკუმენტით აიღო ვალდებულება, 2030 წლამდე 15%-ით შეამციროს სათბურის გაზების
ემისია იმ სცენართან შედარებით, როცა ქვეყანაში არანაირ შემარბილებელ ღონისძიებებს არ გაატარებდა.
დოკუმენტი ითვალისწინებს იმასაც, რომ თუ კი ქვეყანა მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ან ტექნოლოგიებს
კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ღონისძიებების გასატარებლად, 15%-ის ნაცვლად სათბური გაზების ემისიებს
25%-ით შეამცირებს.

ეროვნულად მისაღები წვლილის (NDC) დოკუმენტით სხვა მიზნებთან ერთად „საქართველო იღებს
ვალდებულებას, შეისწავლოს კლიმატის ცვლილების უარყოფით შედეგებთან ადაპტაციის შესაძლებლობა
ადგილობრივი და საერთაშორისო რესურსების მობილიზაციის გზით იმ სექტორებისთვის, რომლებიც კლიმატის
ცვლილების უარყოფითი შედეგების მიმართ განსაკუთრებული მოწყვლადობით გამოირჩევიან ((1.1.4)
http://www.eiec.gov.ge/getattachment/2c23121a-0163-4246-9b1e-d2b83acb28db/Final-Draft-NDC_Georgia_GEO.pdf.aspx)“

* * *
არსებული სიტუაცია
დღეისთვის არავინ იცის რამდენ ხანს გაგრძელდება COVID 19-ის პანდემია, თუმცა, სავარაუდოა რომ ის დიდ ხანს
დარჩება საზოგადოების მეხსიერებაში.
არც ისაა ცნობილი, რა პერიოდი იქნება საჭირო ამ პანდემიით კაცობრიობისათვის მიყენებული ზიანის
აღმოფხვრისათვის. კიდევ უფრო მეტი ბურუსითაა მოცული ის პერსპექტივა, თუ რა მსგავსი გლობალური
გამოწვევების წინაშე დადგება ადამიანი უახლოესი წლების განმავლობაში.
ამ ეტაპისთვის, ერთერთი ასეთი კარსმომდგარი საფრთხე „კლიმატის ცვლილებაა“!
რა რისკები შეიძლება განვითარდეს კლიმატის ცვლილების მასშტაბების უკონტროლოდ ზრდის შემთხვევაში:
შესაძლოა განვითარდეს ტოტალური შიმშილი და ამის რისკფაქტორები შესაძლოა იყოს:





არაპროგნოზირებადი ამინდი;
გვალვა;
ტემპერატურული რეჟიმის არსებითად შეცვლა და სხვა.





ახალ კლიმატთან ადაპტირების პერიოდის შეუთავსებლობა კლიმატის ცვლილების ტემპებთან;
ტემპერატურის ზრდის გამო უკვე აქტიური ბაქტერიების აფეთქება;
ჩაყინული ბაქტერიების გამოთავისუფლება, რომლებსაც პრაქტიკულად არ იცნობს თანამედროვე
მედიცინა და სხვა.

შესაძლოა მკვეთრად შეიცვალოს ადამიანის და ცოცხალი ორგანიზმების საარსებო გარემო, გაუარესდეს
ადამიანის ჯანმრთელობა. შესაბამისი შესაძლო რისკფაქტორებია:

 ზღვებისა და ოკეანეების „გადმოსვლა“, დატბორვა, რაც შეიწირავს მსოფლიო ეკონომიკის თითქმის 1/6-ს,

მტკნარი წლის მარაგის მნიშვნელოვან შემცირებას:



საქართველოს მყინვარებმა უკვე მნიშვნელოვნად დაიხია უკან. დნობის საშუალო სიჩქარე შეადგენს 8
მ/წელიწადში, ზოგან კი ეს სიჩქარე 40-მ-მდე აღწევს წელიწადში;
მეცნიერები თანხმდებიან, რომ მსოფლიო ეკონომიკისათვის დამანგრეველი იქნება ოკეანეებისა და ზღების
დონეების აწევა, ყველაზე ოპტიმისტური პროგნოზით ეს იქნება 2,5-5,1 მ უახლოესი 300 წლის
განმავლობაში და სხვა;

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია (CSAP) და კლიმატის ცვლილების
2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა (CAP)

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობამ და კლიმატის ცვლილების საზოგადოებრივ ქსელმა, რომელშიც
გაერთიანებულია 200-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და ექსპერტი, შეიმუშავა ერთობლივი პოზიცია
საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიასა (CSAP) და კლიმატის ცვლილების 2021-2023
წლების სამოქმედო გეგმასთან (CAP) დაკავშირებით, რომელშიც მოცემულია შეხედულებები, კომენტარები და
ხედვები კლიმატის ცვლილების გამოწვევებზე.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა და კლიმატის ცვლილების საზოგადოებრივი ქსელის წარმომადგენლები
თვლან, რომ კლიმატის ცვლილების გამოწვევებზე რეაგირების შემდგომი გაღრმავებისა და განვითარებისათვის
მნიშვნელოვანია ასეთი დოკუმენტების არსებობა, ვიდრე არ არსებობა! თუმცა აღნიშნული დოკუმენტების მიმართ
გააჩნიათ, როგორც კონცეპტუალური, ასევე არსებითი ხასიათის შენიშვნები. რაც გამოიხატება შემდეგში:

ამონარიდი საქართველოს მწვანეთა მოძრაობისა და კლიმატის ცვლილების საზოგადოებრივი ქსელის პოზიციიდან
საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიასა (CSAP) და კლიმატის ცვლილების 2021-2023
წლების სამოქმედო გეგმასთან (CAP) დაკავშირებით:
ზოგადი ხასიათის შენიშვნები:
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობისა და კლიმატის ცვლილების საზოგადოებრივი ქსელის წარამომადგენლები
თვლიან, რომ:
სამთავრობო სტრუქტურებმა უნდა გამოიჩინონ მეტი პასუხისმგებლობა და საჯარო განხილვისათვის
დოკუმენტები წარმოადგინონ გამართული ქართულით.
წარმოდგენილი დოკუმენტები არ ტოვებს ერთიანი დოკუმენტის შთაბეჭდილებას და გამოიყურება ისე, თითქოს
მისი ცალკეული ნაწილები მექანიკურადაა შეერთებული. რადგან, ერთსადაიმავე დოკუმენტში, ისეთი პარამეტრიც
კი, როგორიცაა ემისიების რაოდენობა, მოცემულია სხვადასხვა ერთეულებში.
საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია (CSAP) გადატვირთულია ნაკლებ მნიშვნელოვანი
ტექსტებით. შეუსაბამოდ დიდი ადგილი აქვს დათმობილი არსებული სიტუაციის აღწერას და საჭიროზე ნაკლებად
ინფორმაციულია სამომავლო სტრატეგია, მიზნები და ამოცანები.
დოკუმენტებში სუსტადაა მოცემული პირობიანი ვალდებულებების შესასრულებლად საერთაშორისო
დახმარებების მოზიდვისა და ეფექტურად გამოყენების მექნიზმები, რაც ბადებს ეჭვს, რომ საქართველო მზად არ
არის ამ დახმარებების მისაღებად (შესაძლოა ზუსტად ეს არის რეალობა?!).
დოკუმენტები არაა ორიენტირებული (სატყეო სექტორის გარდა) საზოგადოების მხარდაჭერის გაზრდასა და
გაღრმავებაზე.
ასევე არაა ასახული COVID-19-ის პანდემიის შედეგად შექმნილი რეალობა, შესაბამისად პოსტპანდემიური
პერიოდის შესაძლო გამოწვევები, რაც მნიშვნელოვან ცვლილებებს შეიტანდა სამომავლო გეგმებში და
პროგნოზებში.
დოკუმენტში მითითებულია, რომ: „დოკუმენტი მოიცავს წამყვან სექტორებში ემისიებისა და ენერგიის მოხმარების
ამჟამინდელი მდგომარეობის მიმოხილვას, ასევე, მომავალი ტენდენციების პროგნოზირების სხვადასხვა სცენარს“,
თუმცა არცერთ სექტორში არაა მოცემული ორი ან მეტი ალტერნატიული სცენარი.
მთავარი კითხვა, რომელიც გაგვიჩნდა საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიის 2021-2023
წლების სამოქმედო გეგმის დოკუმენტების მიმართ, მდგომარეობს შემდეგში, რატომ იწოდება ეს დოკუმენტი 20212023 წლების სამოქმედო გეგმად, როცა მისი 24 ამოცანიდან 2023 წლისთვის კონკრეტული მიჯნის მიღწევას გეგმავს
მხოლოდ 4, ხოლო დანარჩენი 2030 წლისათვის მისაღწევ დონეებზეა გათვლილი.
განსაკუთრებულ ყურადღებას „იმსახურებს“ ინდიკატორების თემაც. დასახული მიზნებისა და მისაღწევი
მიჯნების ბუნდოვან მაჩვენებლებსა და რეალობისაგან აცდენილ პროგნოზებს, ემატება ისეთი ინდიკატორები,
რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის დათვლადი და მათი საშუალებით მიღწეული შედეგების შეფასება
შეუძლებელია.
ამ საკითხისადმი ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღება განპირობებულია იმით, რომ შემდგომში შეუძლებელი
იქნება მიღწეული შედეგების შეფასება და შესაბამისად საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელებაც, ეს იქნება
სერიოზული ბარიერი კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის საქმიანობაში საზოგადოების
აქტიური ჩართვის.

განსახილველი დოკუმენტების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულების
ერთერთი მთავარი მიმართულებაა ამ დოკუმენტების რეალიზაციისა
და შედეგების შეფასების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის
შესაძლობლებების გაზრდა და სათანადო გარანტიების არსებობა

ვაცნობიერებთ, რომ კლიმატის ცვლილების გამოწვევების მიმართ საზოგადოების ინტერესი სამწუხაროდ არ არის
მოსალოდნელი საფრთხეების ადექვატური. რაც არ უნდა გახდეს კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და
ადაპტაციის საქმეში საზოგადოების როლის დაკნინებისა და იგნორირების მიზეზი.
ამ ფონზე, მნიშვნელოვნად და აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიაში
(CSAP) და კლიმატის ცვლილების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმაში (CAP) განსაკუთრებულ ყურადღება უნდა
დაეთმოს როგორც საზოგადოების, ასევე არასამთავრობო სექტორის შესაძლებლობების გაძლიერებას, პროცესებში
მათი ჩართვის ხელშეწყობას.
მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროდ გავრცელდა განსახილველი დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები, ისინი
მაინც მიუწვდომელი დარჩა საზოგადოების ფართო მასებისათვის, რადგან არ მომზადდა და არ გავრცელდა
ექსპერტულ დონეზე შესრულებული დოკუმენტების გამარტივებული ვარიანტები.
სტრატეგიის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა (სატყეო სექტორის გარდა) არ ითვალისწინებს პროცესებში
საზოგადოების ჩართვას, მათი ზოგიერთი ნორმა ბარიერებსაც კი ქმნის საზოგადოების ჩართულობის მისაღწევად,
ხოლო იმ ჩამონათვალში, რომელთა შესაძლებლობების გაძლიერებსაც ეხება დაგეგმილი აქტივობები,
საზოგადოება არ მოიაზრება.
დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელების
პასუხისმგებლობა ეკისრება რამდენიმე სამინისტროს და უწყებას, რომლებიც ანგარიშვალდებულნი არიან
საქართველოს კლიმატის ცვლილების საბჭოსთან, რაც მიჩნეულია ეროვნული ჩართულობისა და დიალოგის მყარ
საფუძვლად.
მიგვაჩნია, რომ გადაჭარბებულადაა შეფასებული კლიმატის ცვლილების საბჭოს როლი, ის ვერ იქნება ქვეყნის
შიგნით ჩართულობისა და დიალოგის ვერც „მყარი საფუძველი“ და ვერც „გარანტორი“, რადგან საბჭოს მოქმედი
დებულება:
 არ იძლევა საზოგადოების პირდაპირი და აქტიურად ჩართვის საშუალებას კლიმატის ცვლილების საბჭოს
ფორმატში ნორმატიული და საპროგრამო დოკუმენტების, აგრეთვე ანგარიშების განხილვაში;
 საბჭოსათვის წარდგენილ დოკუმენტებში ხარვეზების, აგრეთვე დაგეგმილი ღონისძიებების
შეუსრულებლობის, ან ნაწილობრივ და ხარვეზებით შესრულების შემთხვევაში, საბჭოს ერთადერთ
შესაძლო უფლებამოსილებად განსაზღვრავს ამ ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად შემსრულებისათვის
დოკუმენტების უკან დაბრუნებას და მას არ ანიჭებს მთავრობის წინაშე პერსონალური ან ჯგუფური
პასუხისმგებლობის ინიცირების უფლებას.
გამომდინარე ზემოთ აღნიშნულისა, გამოვთქვამთ იმედს, რომ, უახლოეს პერიოდში, რადიკალურად შეიცვლება
მსგავსი მიდგომები, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს კლიმატის ცვლილების გამოწვევებზე რეაგირების
დონეს და ხარისხს.

საქართველოს განახლებული ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC ) ,
საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიისა (CSAP) და კლიმატის ცვლილების
2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის (CAP) ამბიციურობის შეფასება
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან შემდგარმა საზოგადოებრივი ქსელის
წარმომადგენლებმა, ჯერ კიდევ 2020 წლის ივლისში გამოხატა პოზიცია საჯარო განხილვისათვის გამოქვეყნებული
ეროვნულად მისაღები წვლილის (NDC) დოკუმენტთან დაკავშირებით. პროექტის მიხედვით ასაღები
ვადებულებები არ იყო ამბიციური და შესაძლებელია გაზრდილიყო ვალდებულებები. დოკუმენტის თანახმად
დაგეგმილია 1990 წლის დონესთან შედარებით 2030 წლისათვის სათბურის აირების ემისიების 35%-იანი კლება.
სათბურის აირების ემისიების 35%-იანი კლების შემთხვევაში 2018-2020 წლების დონესთან შედარებით ემისიები
2030 წლისათვის გაიზრდება დაახლოებით 11 მლნ ტონით, ანუ 61%-ზე მეტით.

პარიზის შეთანხმების მე-4-ე მუხლის, მე-3-ე პუნქტი გულისხმობს, რომ მხარეები ვალდებულია აიღონ „უმაღლესი
შესაძლებელი ამბიციის“ შესაბამისად.
იმდენად, რამდენადაც ატმოსფეროში სათბურის აირების ჭარბი ემისია ძირითადად ეკონომიკური საქმიანობის
შედეგია, 61%-ზე მეტით ემისიების ზრდა გამოწვეული უნდა იყოს საქართველოს ეკონომიკის შესაბამისი საშუალო
პროცენტული მაჩვენებლის ზრდით, რაც არარეალურია.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მშპ (მთლიანი შიდა პროდუქტი) საშუალო ზრდის ტემპს არ გადაუჭარბებია 5%თვის. ამ წინაპირობის გათვალისწინებით, 2030 წლისათვის, საქართველოს მშპ ზღვრულმა ჯამურმა მატებამ
შესაძლოა შეადგინოს 55,12%.
ზრდის ამ მაჩვენებლის მიღწევაც კი არარეალურია COVID-19 პანდემიის პერიოდში ეკონომიკის ვადნის
გათვალისწინებით.
ამდენად, აღებული უპირობო ვალდებულების შესრულების შემთხვევაშიც კი ერთეულ მშპ-ში
რაოდენობა გაიზრდება - რაც ჩვენთვის მიუღებელია.

ემისიების

ამ გადმოსახედიდან და ემისიების ზრდის ასეთი დინამიკის პირობებში, ჩვენთვის გაუგებარი და ბუნდოვანი რჩება
როგორ აპირებს ქვეყანა XXI საუკუნის მეორე ნახევრისთვის სათბურის აირების ემისიების და შთანთქმის
გათანაბრებას (პარიზის შეთანხმება).
გამოვთქვამთ ეჭვს, რომ ბევრი ქვეყანა, მ.შ. საქართველოც, მთელი სერიოზულობით არ ეკიდება კლიმატის
ცვლილების გამოწვევებს. ზედაპირული ანალიზითაც ნათელია COVID-19-ით გამოწვეულ პანდემიასა და
გლობალური დათბობით გამოწვეულ მოსალოდნელ ნეგატიურ შედეგებზე სახელმწიფოების, მ.შ. საქართველოს
რეაქციის მასშტაბებს შორის რადიკალური სხვაობა.
რეალობა კი ასეთია, გლობალური დათბობის შედეგად მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგები იქნება გაცილებით
მკაცრი და მეტი საფრთხის შემცველი, ვიდრე ნებისმიერი პანდემია. უფრო მეტიც, თვით გლობალური დათბობა
შესაძლოა გახდეს არაერთი პანდემიის წყარო და გამომწვევი მიზეზი.

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიისა (CSAP) და კლიმატის ცვლილების
2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის (CAP) ანალიზი სექტორების მიხედვით

ტრანსპორტის სექტორი
ოპტიმისტირად გამოიყურება პროგნოზი, რომ 2015-დან 2030 წლამდე, სამგზავრო აქტივობა გაიზრდება 60%-ით,
ხოლო სატვირთო აქტივობა - 240%-ით.
ასეთ მოლოდინის ფონზე, 2030 წლისათვის სატრანსპორტო სფეროდან გაფრქვეული ემისიების მოცულობის
შემცირება იქნება „მიღწევა“, თუმცა ეს არ იქნება ემისიების შესამცირებლად არსებული რესურსებისა და
შესაძლებლობების სრულად და ეფექტურად ამოქმედების შედეგი.

ენერგიის გენერაციისა და გადაცემის სექტორი
სტრატეგიის დოკუმენტის მიხედვით გასული ათწლეულის განმავლობაში ელექტროენერგიის მოხმარების დონე
ქვეყანაში წლიურად დაახლოებით 4.8%-ით იზრდებოდა.
ამ დინამიკის შენარჩუნების შემთხვევაში 2030 წლისთვის, ქვეყნის მიერ ელექტროენერგიის წლიურმა მოხმარებამ
მნიშვნელოვნად უნდა გადააჭარბოს 20 მლრდ კვტსთ-ს (1990 წლის წლიური მოხმარება შეადგენდა დაახლოებით
19 მლრდ. კვტსთ-ს), რაც დაახლოებით 60%-ით აღემატება 2020 წლის დონეს.
სტრატეგიის დოკუმენტში არ განიხილება ამ სფეროდან მოსალოდნელი ემისიების გამოთვლის საფუძველი,
მაგრამ ლოგიკურია, რომ ზემოთ მოყვანილი ციფრები უნდა იყოს 2030 წლისათვის ენერგიის გენერაციისა და

გადაცემის სექტორიდან მოსალოდნელი გაფრქვევის 5687 კტ-ად (CAP -მიზანი 1) შეფასების საფუძველი (2015
წლის დონესთან შედარებით 1,56-ჯერ მეტი).
იმის გამო, რომ სტრატეგიის დოკუმენტი არ განიხილავს წიაღისეულ საწვავზე გენერაციის ახალი ობიექტების
მშენებლობას, ასეთი პროგნოზი წარმოშობს უამრავ კითხვას.

შენობების სექტორი
შენობების ენერგოეფექტურობის ამაღლების, სერტიფიცირების, შენობების ენერგოეფექტური ნათურებით
აღჭურვისა და სხვა არაერთი დაგეგმილი აქტივობის მიუხედავად, ენერგეტიკული სექტორის შეფასებებში,
ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭრავს პროგნოზს, რომ „2030 წლისთვის, შენობების სექტორში ენერგიაზე
მოთხოვნისგან წარმოქმნილი ემისიები, შესაძლოა, 2015 წლის მაჩვენებელზე ორჯერ უფრო მაღალი იყოს“.
ამ მოლოდინს კიდევ უფრო ამძაფრებს კლიმატის სამოქმედო გეგმა (მიზანი 3) და ვარაუდობს, რომ შენობების
სექტორიდან ემისიების რაოდენობა 2015 წელთან შედარებით 2,38-ჯერ გაიზრდება.
ძნელი წარმოსადგენია, რომ ეს მოხდება მოსახლეობის რაოდენობის ნახტომისებური ზრდის, ან შენობების (კერძო,
ბიზნესის სფეროს, საჯარო) რაოდენობის გაორმაგების ხარჯზე.
რაც შეეხება ერთ სულზე ენერგიის მოხმარებას, ჩვენი ენერგოდეფიციტის პირობებში, არც ამ კუთხითაა
ნახტომისებური ზრდა მოსალოდნელი.
საურადღებოა ამ სექტორში დაგეგმილი ერთ ალოგიკური აქტივობასაც: სამოქმედო გეგმის 3.3.1. და 3.3.2.
აქტივობები მიზნად ისახავს 2022 წლამდე საცხოვრებელ და კომერციულ შენობებში, აგრეთვე სკოლებისა და
საბავშვო ბაღების გარდა, ყველა საჯარო შენობაში „ვარვარა“ და ჰალოგენის ნათურების 100%-ით ჩანაცვლებას
ენერგოეფექტური ნათურებით.
ამავე ამოცანის 2030 წლის მიზნად კი დასახულია „საჯარო დანიშნულების შენობების 70%-იანი წილის მიღწევა,
რომლებშიც გამოყენებული იქნება ენერგოეფექტური ნათურები“. ჩვენი შეფასებით, ეს გახლავთ სრული
შეუსაბამობა და ერთმანეთის გამომრიცხავი შეფასება და ა.შ.

მრეწველობის სექტორი
მიგვაჩნია, რომ ამ სფეროში ხელუხლებელი რჩება ემისიების შემცირების რეზერვები (ფოლადისა და თუჯის
წარმოების სახით), რომელთა ამოქმედებაც ხელს შეუწყობდა კლიმატის ცვლილების შერბილებას.

ნარჩენების სექტორი
სხვა სექტორებთან შედარებით, უფრო კონკრეტულია ამ სექტორში მისაღწევი მიზნები, ამოცანები და აქტივობების
დიდი ნაწილი, თუმცა სასტარტო პირობები წარმოჩენილია „სასურველი“ სახით, რაც მნიშვნელოვნად
განსხვავდება რეალობისაგან. რადგან, უკვე დარღვეულია 6.1.1. და 6.1.2. აქტივობების რეალიზაციის ვადები;
სტრატეგიის დოკუმენტი ამტკიცებს, რომ:
 ოთხმა ნაგავსაყრელმა გაიარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი და აშენდა საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად, არ აშენებულა!
 2020 წლის ბოლოსთვის უნდა დაიხუროს ყველა არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელი (საქართველოს
მთავრობა, 2016 წ.). არ დახურულა!
 მოსახლეობის დაახლოებით 80% დაკავშირებულია საკანალიზაციო სისტემასთან. არ შეეფერება
სინამდვილეს!

მიგვაჩნია, რომ დოკუმენტი უნდა გათავისუფლდეს მსგავსი უზუსტობებისაგან და ნარჩენების მართვის 2016 - 2030
წლების ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებული და დღემდე შეუსრულებელი ვალდებულებები
გადანაწილდეს 2021 - 2023 წლებზე, თუმცა მაქსიმალურად შემჭიდროებული ვადებით.

სატყეო სექტორი
საქართველოს არცერთ ხელისუფლებას არ გააჩნდა „სათანადო თანხები“ ტყის პრობლემების გადასაჭრელად. ეს
ტრადიციულად გრძელდება დღესაც, ამ სექტორში დაგეგმილი 9-ვე აქტივობა მოიაზრება პირობიან
ვალდებულებად და დამოკიდებულია საერთაშორისო დახმარების მოძიება-არმოძიებაზე.
ამბიციურობასთან კავშირიც კი არა აქვს 2015 წელთან შედარებით 2030 წლისათვის სატყეო სექტორის ნახშირბადის
შთანთქმის შესაძლებლობის 10%-ით გაზრდას.
ეს მიზანი აღიარებაა იმისა, რომ ტყე არ წარმოადგენს სახელმწიფოს ზრუნვის საგანს და გაგრძელდება მისი
ინტენსიური დეგრადაცია.
ასეთი მიჯნის მიღწევა არ საჭიროებს რაიმე სამთავრობო მოქმედებას, თვით ბუნება გაცილებით უკეთეს შედეგს
მოგვცემს, თუ შევაჩერებთ უკანონო ჭრებსა და ზღვარსგადასულ ექსპლოატაციას.
სამოქმედო გეგმით დაგეგმილია 2020-2022 წლებში 625 ჰა ტყის აღდგენა (აქტივობა 7.1.1.) და 2020-2024 წლებში
2411 ჰექტარზე ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა.
ამ „ტემპის“ შენარჩუნების შემთხვევაში, საქართველოს ტყეების მდგრადობის მიღწევა შეუძლებელი იქნება XXI
საუკუნის ბოლომდეც კი.
ვფიქრობთ საკმარისი მიზეზები არსებობს იმისთვის, რომ ერთხელ კიდევ გადახედილი იქნეს ამ სექტორიდან
ემისიების გაფრქვევის შემცირების შესაძლებლობები და მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული არსებული
პოტენციალი.

მერების შეთანხმება
კლიმატის გლობალური ცვლილების შერბილების კუთხით ერთ-ერთი მნიშვენელოვანი შეთანხმებაა მერების
შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ფართომაშტაბიან ინიციატივას მუნიციპალიტეტებისათვის კლიმატის
ცვლილების შესარბილებლად და ენერგეტიკული ამბიციების განსახორციელებლად. (მერების შეთანხმება ეს არის
2008 წელს დაწყებული ევროკავშირის ფართომასშტაბიანი ინიციატივა).
შეთანხმებაზე ხელმოწერით ქალაქები იღებენ ვალდებულებას 2030 წლისათვის მიღწიონ სათბური გაზების
ემისიის შემცირების 40%-იან მიზანს, შეიმუშავებენ რა ერთობლივ მიდგომას, კლიმატის ცვლილების
შერბილებისა და მასთან შეგუების კუთხით.
მერების ხელმომწერი ქალაქები გამოხატავენ მზაობას ერთად გაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც
უზრუნველყოფს გრძელვადიან, ეკოლოგიურად, სოციალურად და ეკონომიკურად მდგრადი გარემოს
დამკვიდრებას თანამედროვე და მომავალი თაობებისთვის.
დღეისთვის, საქართველოში მერების შეთანხმებას 24 ხელმომწერი მუნიციპალიტეტი და ქალაქია მიერთებული.
შეთანხმების ხელმომწერი მუნიციპალიტეტების მერები, საერთო ხედვა და მიზნებია 2050 წლამდე:
 ტერიტორიის დეკარბონიზაცია, რომელიც იძლევა საშუალებას გლობალური დათბობის შეკავების 2 გრადუს
ცელსიუსს ქვემოთ, წინა სამრეწველო ტემპერატურის მაჩვენებელთან მიმართებაში, რაც შესაბამისობაშია
2015 წლის დეკემბერში, პარიზში, მხარეთა მიერ კონფერენციაზე მიღებულ საერთაშორისო შეთანხმებებთნ.
 უფრო მდგრადი ტერიტორიების შექმნა, რომელთაც ახასიათებთ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული
გარდაუვალი უარყოფითი ზემოქმედებისადმი მედეგობა;
 საყოველთაო
ხელმისაწვდომობა
ეკოლოგიურად
უსაფრთხო
და
მდგრადი
მომსახურებისადმი, რომელიც ხელს უწყობს ცხოვრების დონისა და ენერგეტიკული
გაუმჯობესებას.

ენერგეტიკული
უსაფრთხოების

ხელმომწერი მუნიციპალიტეტის მერებმა აიღეს ვალდებულებები, რომლითაც ხელს შეუწყობენ აღნიშნული
მიზნების მიღწევას შემდეგი გზით:
 საკუთარ ტერიტორიაზე, 2030 წლამდე ნახშირორჟანგის (ასევე, სხვა სათბურის აირების) გამოყოფის მინიმუმ
30%-ით შემცირებას, ენერგოეფექტურობის ამაღლებითა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების
საშუალებით;


მერების გლობალური შეთანხმების ფარგლებში, ევროკავშირისა და მის გარეთ მდებარე, სხვა ადგილობრივ
და რეგიონალური ხელისუფლების ორგანოებთან პირდაპირი თანამშრომლობითა და თანაბარი
ურთიერთქმედების გზით. საკუთარი ხედვების,
გამოცდილების, სიახლეების გაზიარებითა და
ურთიერთგაცვლით. https://www.eumayors.eu/about/covenant-initiative/origins-and-development.html

„კლიმატის კვირეული 2020“
„საქართველოსთვის, მსოფლიოსათვის - გავერთიანდეთ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული პრობლემების
შესამცირებლად!“

კლიმატის კვირეულის აღნიშვნას საფუძველი 2009 წელს ნიუ იორკში დაედო (Climate Week NYC). იგი საერთაშორისო
არასამთავრობო ორგანიზაცია „კლიმატის ჯგუფის“ ინიციატივით და ქალაქ ნიუ იორკის, გაეროსა და მრავალი სხვა
ორგანიზაციის წარმატებული პარტნიორობის შედეგად შედგა.
მას შემდეგ კლიმატის კვირეული მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ყოველწლიურად ტარდება და მის ფარგლებში
სხვადასხვა სახის ღონისძიება იმართება. კვირეულს აერთიანებს საერთო მიზანი: მსოფლიო საზოგადოების მობილიზება
და გაერთიანება საერთო პრობლემასთან - გლობალურ კლიმატის ცვლილებასთან გასამკლავებლად.
კლიმატის კვირეულის ორგანიზება, როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის
საქართველოშიც
ტრადიციად დამკვიდრდა. იგი ჩვენს ქვეყანაში მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრების ორგანიზებით 2009 წლიდან
აღინიშნება. 2020 წელსაც (21-27 სექტემბერი) ტრადიციულად საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრებისაქართველოს ინიციატივით ჩატარდა. „საქართველოსთვის, მსოფლიოსათვის - გავერთიანდეთ კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეული პრობლემების შესამცირებლად!” - საერთო მიზანმა და დევიზმა გააერთიანა თბილისში, ქუთაისში, სენაკში,
ხულშო, გორში, ხობში, ყვარელში, ხაშურში, ქარელში, კასპში, ხარაგაულში, თეთრიწყარშო, ადიგენში, ხონში, მცხეთასა
და ბოლნისში ღონისძიებები. მრავალფეროვნებით გამორჩეულმა კვირეულმა საზოგადოების მაღალი ჩართულობა
გამოიწვია. საქართველოში ის საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები- საქართველოსთან
თანამშრომლობით განახორციელეს შემდეგმა ორგანიზაციებმა: ა(ა)იპ „ქალი და განვითარება“, "სოფლად თემთა
განვითარების სააგენტო (RCDA); საქართველოს ეკოლოგიურ მიწათმოქმედთა ასოციაცია “SEMA”, რადიო „ძველი
ქალაქი“, ახალსოფლის ახალგაზრდული ცენტრი, სამეცნიერო ინტელექტულური კლუბი „თაობათა დიალოგი, ა/ო
„ქალები ქვეყნის მომავლისათვის“, თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი, ა(ა)იპ “მწვანე რეგიონები”, „წყლის
გლობალური პარტნიორობა”, სოფლის მეურნეობის აკადემია, ალგეთის ეროვნული პარკის მეგობართა ასოციაცია,
„სუფთა სივრცე“, „აფხაზეთის ეკოლოგები“, ხულოს ადგილობრივი განვთარების ჯგუფის (LAG) ახალგაზრდული
გუნდი;
კლიმატის კვირეული 2020 გაიხსნა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები- საქართველოს მიერ
ორგანიზებული ლექცია-სემინარების ინტენსიური კურსით “კლიმატის ცვლილება და საქართველო“. კურსის
ფარგლებში გაიმართა 6 ჰიბრიდული (ონლაინ და პირისპირ) შეხვედრა და მოიცვა ისეთი მნიშვნელოვანი თემები,
როგორებიცაა: კლიმატის ცვლილება, ქვეყნის ეროვნულად განსაზღვრული წვლილი (NDC), კლიმატის სამოქმედო გეგმა
(CAP), ენერგიისა და კლიმატის ეროვნული გეგმები (NECPs); ტრანსპორტი, ნარჩენები, სოფლის მეურნეობა, ტყე,
ენერგიის გენერაცია და გადაცემა, შენობები. თითოეული შეხვედრა რეალურ დროში გადაიცემოდა მწვანეთა მოძრაობის
ფეისბუქ გვერდზე და მისი ნახვა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლო.
კლიმატის კვირეულში ჩართულმა ორგანიზაციებმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, მრავალი საინტერესო
აქტივობა თუ ღონისძიება განახორციელეს, მათ შორის ჩატარდა: გამწვანების აქციები, მოეწყო ველო მსვლელობა,
ეკოლოგიურად ჯანსარი ტრანსპორტის პოპულარიზაციის მიზნით, ჩაატარა სწავლება თემაზე: „კლიმატის ცვლილება
და კლიმატნეიტრალური მომავლისკენ სწრაფვა“, სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე - "კლიმატის ცვლილება და

აგრარული ბიომრავალფეროვნება". ონლაინ თამაში „Green Game”, ონლაინ სემინარი თემაზე: „კლიმატის გლობალური
ცვლილება, განახლებადი ენერგიები და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები“, ონლაინ არტ კონკურსი სახელწოდებით
„მრეწველობა და გარემო“.. მოწყო კვირიანი ‘’მწვანე ბანაკი’’ ასევე გაიმართა შემეცნებითი-საგანმანათლებლო გამოფენა
"დიდი ჰესების ზეგავლენა გარემოზე" და ა.შ.

საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიასა და კლიმატის
ცვლილების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო აქტიურად იყო ჩართული კლიმატის
ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადების ხანგრძლივ პროცესში. NDC-ის, CAP-ისა და CSAP-ის
შემუშავების სხვადასხვა ეპატზე იგი სამუშაო პროცესში ჩართული იყო როგორც ცალკეული ექსპერტების სახით,
ისე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ქსელის სახელით, რომელიც პროექტის "სამოქალაქო
საზოგადოების გაძლიერება კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის განხორციელებაში" ფარგლებში შეიქმნა.
აღნიშნული ქსელი, რომელიც
„კლიმატის ცვლილების კოალიციის“ სახელითაა ცნობილი, აერთიანებს
საქართველოში მოღვაწე 200-მდე ორგანიზაციას, ექსპერტსა და დაინტერესებულ პირს. 2019-2020 წლების
განმავლობაში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“ ორგანიზებით გაიმართა
მრავალი სამუშაო შეხვედრა, სემინარი და კონფერენცია, რომლებშიც ქსელის წევრი ორგანიზაციების გარდა
მონაწილეობდნენ მთავრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
მიმდინარე წლის, დეკემბერში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა და
საჯარო განხილვაზე გამოვიდა „კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2023 წლების სამოქმედო
გეგმა“. სწორედ აღნიშნული გეგმების განხილვას მიეძღვნა 17 დეკემბერს საქართველოს მწვანეთა
მოძრაობა/დედმიწის მეგობრები ორგანიზებით ჩატარებული ონლაინ სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო
ზემოთხ სენებული დოკუმენტების შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა საერთო ხედვის
შემუშავება. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს კლიმატის ცვლილების კოალიციის წარმომადგენლებმა,
ექსპერტებმა და დაინტერესებულმა პირებმა.
23 დეკემბერს, კი ჩატარადა საერთაშორისო კონფერენცია (ონლაინ) თემაზე: „საქართველოს კლიმატის ცვლილების
2030 წლის სტრატეგია და 2021-2023 სამოქმედო გეგმა“, რომლის მიზანი იყო საქართველოს სახელმწიფო
სტრუქტურებსა და საზოგადოებრივ სექტორს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება კლიმატის ცვლილების 2030
წლის სტრატეგიისა და 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დასახვეწად.
შეხვედრაში მონაწილეობდნენ არასამთავრობო, სამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საელჩოების
წარმომადგენლები,დაინტერესებული პირები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან.
კონფერენციაზე წარდგენილ იქნა სამოქალაქო საზოგადოების ხედვები და შენიშვნები კლიმატის ცვლილების 2030
წლის სტრატეგიასა და 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით.
შეხვედრაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები
აქტიურად რეაგირებდნენ კონფერენციის მონაწილეთა მრავალრიცხოვან შეკითხვებსა და კომენტარებზე.
კონფერენციის მონაწილეები შეთანხმდენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების საერთო ხედვა მიმართვის სახით
რამდენიმე დღეში გაეგზავნოს გარემო დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს/საქართველოს მთავრობას.

* * *

ექსპერტთა მოსაზრებები კლიმატის გლობალური ცვლილების შესარბილებლად

* * *
კლიმატის ცვლილებისას, ინოვაციები, ემისიების შემცირებისათვის, ამბიციურ თუ რეალურ სცენარში,
შეუცვლელ აუცილებლობას წარმოადგენს და მათ გარეშე ბევრად ნაკლებია მიზნის მიღწევის შანსი.
სათბური გაზების შემცირების გლობალური სამუშაოს შესრულებით, ინოვაციებს შეუძლიათ გადაარჩინონ
კაცობრიობა.
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტა არ წარმოადგენს რომელიმე
ცალკეული უწყების ამოცანას, ის მთელი ქვეყნის და მსოფლიოს ძალისხმევით არის გადასაწყვეტი.
აუცილებელი ღონისძიებები ენერგეტიკის „გამწვანებისათვის“







ენერგო მოწყობილობის აუცილებელი პასპორტიზაცია და ამის საფუძველზე იმ ენერგო
ობიექტების გამოვლენა, რომლებიც არ პასუხობენ გარემოს დაცვის პირობებს.
ამ ობიექტების მოდერნიზაცია, რეკონსტრუქცია, შეცვლა ან ექსპლოატაციიდან გამოყვანა.
ელგენერაციის ობიექტების ეკოლოგიური უსაფრთხოების არსებული ტექნიკური და
ტექნოლოგიური ღონისძიებების გამოყენება. ინოვაციურობის თვალსაზრისით,
საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების დანერგვა მოქმედ და ახალი
ენერგოგენერაციის ობიექტების მშენებლობისას.
დამკვეთის, ინვესტორის და მშენებლის მხრიდან ბუნებრივ რესურსებზე მიყენებული
ზიანის მთლიანი და დროული კომპენსაციის უზრუნველყოფა.
ენერგოგენერაციის ობიექტების საკუთარი მოხმარებისათვის ენერგიის აგეწ-ის მიღების ტექნიკური
უზრუნველყოფა.
თამაზ ვაშაკიძე, ექსპერტი

* * *
საქართველოს გეოთერმული რესურსები თავმოყრილია 44-მდე საბადოში, რომელთა ჯამური მარაგი
შეადგენდა 90 ათას მ3/დღ-ში. წინასწარი შეფასებებით მათი საერთო სითბური ენერგია 420
მეგავატამდეა და გამომუშავებული თერმული ენერგია კი 2.7 მგვტ/სთ/წელი. ამ ენერგიის სრულად გამოყენება
საშუალებას მოგვცემს ყოველწლიურად დავზოგოთ 2,5 მილიონი ტონა პირობითი
საწვავი, და შევამციროთ co2-ის გამობოლქვი დაახლოებით 1200000 ტონით წელიწადში.
ამჟამად, ენერგოსექტორი მოიხმარს თერმული წყლების მხოლოდ მცირე რაოდენობას 730.000 მ3
წელიწადში, ლისი-საბურთალოს რაიონის მოსახლეობის ცხელი წყლით მომარაგებისთვის. ნაწილი
გამოიყენება სათბურებში უმეტესად დასავლეთ საქართველოში. თერმული წყლის უმეტესი
ნაწილი იღვრება უაზროდ.
ამასთან თერმული წყლის უყაირათო ხარჯვა იწვევს მარაგების შემცირებას. ამიტომ, უდიდესი
მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს გეოთერმული პოტენციალის გადაფასებას, მის
სრულად და ყაირათიანად ათვისებას ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის.
დღეისათვის მსოფლიო მიღებული პრაქტიკაა, გეოთერმული ცირკულაციური სისტემების ორგანიზება,
სადაც თერმულ წყლის საბადოში წნევის შემცირებისთვის გამოიყენება წყლის უკან ფენში დაბრუნების მეთოდი,
როდესაც სითბო მოხსნილი თერმული წყალი ისევ იჭირხნება ჰორიზონტში მეორე ჭაბურღილის მეშევეობით. ამით
იცავენ გეოთერმულ საბადოს გამოფიტვისგან და აფართოებს ექსპლუატაციის პერიოდს განუსაზღვრელი ვადით.
გიორგი მელიქაძე, ექსპერტი

* * *

გრძელვადიან პერსპექტივაში სოფლის მეურნეობის ემისების შემცირება
შესაძლებელია სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების ისეთი განვითარებით,
რომელიც:
 ეფუძნება აგროეკოლოგიურ პრინციპებსა და ეკოსისტემურ მიდგომას;
 ინარჩუნებს ნიადაგისა და აგროეკოსისტემების სხვა კომპონენტების ხარისხს;
 იცავს აგრარული ბიომრავალფეროვნებას და ხელს უწყობს ტრადიციული
პროდუქტების წარმოებას;
 ორიენტირებულია ადგილობრივი ბაზრების განვითარებაზე.
ელენე შატბერაშვილი, ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი, ელკანა

* * *
ცნობილია, რომ მეთანს კლიმატის ცვლილებაში ნახშირორჟანგზე 25-ჯერ მძიმე შედეგი აქვს. შესაბამისად მეთანის
შემცირების პროექტები უნდა იყოს პრიორიტეტული. მეთანი ატმოსფეროში გაიფრქვევა საქონლის და ადამიანების
ექსკრემენტების, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, საკანალიზაციო წყლების, სასაკლაოების, სასოფლო საწარმოების
ნარჩენების უკონტროლო დაშლისას. პროცესს თან ახლავს ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურება; ამ
პროცესის შემაკავებელი არის ყოველგვარი ორგანიკის ბიოგაზის დანადგარებში ბიოგაზად დაშლა მეთანის და
ნახშირორჟანგის მიღებით. მეთანი ენერგეტიკულ დანადგარებში იწვება სითბოს გამოყოფით ნახშირორჟანგი კი
სათბურებს მიეწოდება მცენარეთა საკვებად ან სხვა დანადგარებში გამოიყენება. ბიოგაზის დანადგარით ოჯახებში
აღარ იხმარება შეშა და ტყე იზოგება, რომელიც ნახშირორჟანგის ყველაზე დიდი დამჭერია.
ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით სახელწოდებით „ბიოგაზის პროცესები და დანადგარები“
დავადგინეთ რომ საქართველოს ყველა სახეობის ბიომასის ბიოგაზის დანადგარებში გადამუშავებით ბიოგაზის
წლიური პოტენციალი 2,01 მლრდ მ3 ბიოგაზია, რომელიც შეიცავს 500 მლნ მ3 მეთანს. ბიოგაზის სხვადასხვა
ენერგეტიკულ დანადგარებში გამოყენებით ამ რაოდენობის მეთანი ატმოსფეროში აღარ გაიფრქვევა. 1მ3 მეთანის
გავლენა გლობალურ გათბობაში 25 მ3 ნახშირორჟანგის გავლენის ტოლია, ანუ ატმოსფეროს გლობალური გათბობა
ჩვენს ქვეყანაში ასაშენებული სხვადასხვა სიმძლავრის ბიოგაზის დანადგარებით შეიძლება შემცირდეს 12,5 მლრდ
მ3, ანუ 35 ათასი კტნ ნაშირორჟანგის გავლენის ექვივალენტით, რაც სამოქმედო გეგმაში უკვე დასახულ მიზნებზე
16-ჯერ მეტია. აქიდან გამომდინარე აუცილებელია სამოქმედო გეგმაში ბიოგაზის მიზნების და ამოცანების ჩასმა.
ავთანდილ ბიწაძე, ექსპერტი

* * *

სოფლის მეურნეობის ემისიების შემცირება და, სოფლის მეურნეობაზე, განსაკუთრებით ქვეყნის
სასურსათო უსაფრთხოებაზე, კლიმატის ცვლილების მავნე გავლენის შერბილება შესაძლებელია
სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების მხოლოდ ისეთი განვითარებით, სადაც, საოჯახო
მეურნეობებს ცენტრალური ადგილი უკავიათ და, სახელმწიფო ხელს უწყობს ბიო და
აგრეკოლოგიური წარმოების განვითარებას.
მარიამ ჯორჯაძე, დირექტორი, ელკანა

კლიმატის კვირეულის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების ფოტოალბომი

გამოცემა მომზადდა პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის
განხორციელებაში" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრებისაქართველოს“ მიერ, “დედამიწის მეგობრები-გერმანია (BUND)” თანამშრომობით, გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკის გარემოს დაცვის, ბუნების კონსერვაციის და ბირთვული უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტროს
(BUM) მხარდაჭერით.
პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელია „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“,
მასში გამოთქმული მოსაზრებები არ უნდა იქნებს მიჩნეული დონორთა მოსაზრებებად.
რედაქტორი
ლელა ყაჭეიშვილი
გამოცემაზე მუშაობდნენ:
ავთანდილ გელაძე, რუსუდან სიმონიძე, ლელა ყაჭეიშვილი
დაკაბადონება
ლიკა დემეტრაშვილი

თბილისი, სლავა მეტრეველის #4. 0112
ტელეფონი: (995 32 2) 2 30 62 21
ელ.ფოსტა: info@greens.ge
ვებ-გვერდი: www.greens.ge

