
                                                                              
 
 

გარემო და საზოგადოება №1 (61) 2022 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bund fur
Umwelt und
Naturschutz
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:

FRIENDS OF THE EARTH GERMANY



კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 

კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 

კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 

კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 

კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 

კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 

კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 

კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 

კლიმატის ცვლილება - ხილული საფრთხე კაცობრიობისათვის 
 
ალბათ არ ვიქნებით განსაკუთრებულები თუ ვიტყვით, რომ ერთერთი სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, 
რომელიც დღეს დგას მსოფლიო საზოგადოების წინაშე კლიმატის ცვლილებაა. ის თანაბრად ეხება პლანეტის ყველა 
მცხოვრებს, როგორც ადამიანებს, ისე ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებს.  ამიტომ არსებული სიტუაციიდან 
გამომდინარე ის დროულად საჭიროებს შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. 
 
მიმდინარე კლიმატის ცვლილება, როგორც მას დღეს უწოდებენ,  მეცნიერების ვარაუდით გამოწვეულია ადამიანის 
საწარმოო საქმიანობის გააქტიურებით და პირდაპირ უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციის პროცესებს, რომელიც 
განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდა მე–20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ადამიანებმა მზარდი 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო ბუნებრივი რესურსების ინტენსიური ათვისება. როცა შესამჩნევი 
გახდა მსოფლიოში საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა და გახშირდა სხვადასხვა სახის ბუნებრივი  
კატასტროფები. მსოფლიო აღმოჩნდა სერიოზული საშიშროების წინაშე, რადგან გარემოსადმი მიმართული ასეთი 
გაუაზრებელი/მომხმარებლური დამოკიდებულება გამოიწვევდა შეუქცევად პროცესებს, რაც სამომავლოდ 
გაურთულებდა არსებობას მომავალ თაობებს.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
მოკლედ ისტორიიდან 
 
1979 წელს ჩატარებულ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ პირველ მსოფლიო კონფერენციაზე, კლიმატის 
ცვლილება აღიარებული იქნა სერიოზულ საფრთხედ და გამოიცა დეკლარაცია მოწოდებით მსოფლიოს 
მთავრობებისადმი, რომ გაეთვალისწინებინათ არსებული ფაქტები და თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი 
კლიმატის ცვლილების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები, რომელსაც შეეძლოთ მავნე ზეგავლენა მოეხდინა 
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე და მომავალ განვითარებაზე.   
ამის შემდგომ, უმოკლეს პერიოდებში ჩატარდა მთელი რიგი სამთავრობათაშორისო შეხვედრები, რომლის მთავარი 
თემაც კლიმატის ცვლილება იყო და მაში გაერთიანებული იყვნენ სამეცნიერო წრეებისა და მაღალი რანგის პირები, 
სახელმწიფო ლიდერების დონეზე. შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური საკითხები 
ერთობლივი ქმედებების განსახორციელებლად. პარალელურად კი მზადდებოდა საფუძველი კლიმატის ცვლილების 
კონვენციის შესახებ მოლაპარაკებებისათვის.  
 



1990 წელს, კლიმატის ცვლილების ექსპერტთა სამთავრობათაშორისო საბჭომ, გამოსცა თავისი პირველი შეფასებითი 
ანგარიში,  ხოლო 1992 წელს, მთელი რიგი ქმედებებისა და ღონისძიებების შემდეგ რიო დე ჟანეიროში, 154 
სახელმწიფომ ხელი მოაწერა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციას. რომლის თანახმადაც უნდა მიღწეულიყო 
ატმოსფეროში „სათბურის გაზების“ კონცენტრაციის სტაბილიზაციის ის დონე, რომელიც არ გამოიწვევდა კლიმატურ 
სისტემაზე საშიშ ანთროპოგენურ ზემოქმედებას, რომელიც შეამცირებდა მოსალოდნელ საფრთხეებს. 
 
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში (UNFCCC), ყოველწლიურად იმართებოდა გაეროს კლიმატის 
ცვლილების კონფერენციები, რომელიც ემსახურებოდა UNFCCC მხარეების ოფიციალურ შეხვედრას 
(მხარეთა კონფერენცია , COP- Conference of Parties), რათა მომხდარიყო კლიმატის ცვლილების რეალური 
საფრთხეების შეფასება. მხარეთა კონფერენცია (COP-Conference of Parties) კონვენციის უმაღლესი ორგანოა. COP-ში 
კონვენციის ხელმომწერი ყველა მხარე ქვეყნის მთავრობაა წარმოდგენილი, რომლებიც განიხილავენ და ხელს უწყობენ 
როგორც კონვენციის, ასევე COP-ის მიერ მიღებული ნებისმიერი სხვა საკანონმდებლო ინსტრუმენტის  (იურიდიული 
დოკუმენტი) განხორციელებას. COP-ის უმთავრესი ამოცანაა განიხილოს მხარეების მიერ წარდგენილი ეროვნული 
შეტყობინებები და სათბურის გაზების ემისიების ეროვნული ინვენტარიზაციების ანგარიში. ამ ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით COP შეფასებას აძლევს კონვენციის საბოლოო მიზნის მისაღწევად მხარეთა მიერ მიღებული 
ღონისძიებების ეფექტურობასა და პროგრესს. 
 
რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას? 
 
კლიმატის გლობალური ცვლილება დაკავშირებულია გლობალური ტემპერატურის მატებასთან და გამოწვეულია 
დედამიწის ატმოსფეროში ზოგიერთი გაზის გადამეტებული კონცენტრაციით, რაც ხელს უშლის დედამიწიდან 
„ზედმეტი“ სითბოს არეკვლას. ამ გაზებს ეწოდებათ „სათბური გაზები“ და მას მიეკუთვნება ნახშირორჟანგი, მეთანი, 
აზოტის ქვეჟანგი და ა. შ. რაც უფრო მაღალია "სათბურის გაზების" კონცენტრაცია ატმოსფეროში, მით მეტი სითბო 
რჩება დედამიწაზე. 
 
კიოტოს ოქმი 
 
კლიმატის ცვლილების კონვენციასთან დაკავშირებული ერთერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა 
იყო კიოტოს ოქმი, რომელიც მიღებული იქნა 1997 წლის 11 დეკემბერს, იაპონიის ქალაქ კიოტოში და ძალაში შევიდა 
2005 წლის 16 თებერვალს. კიოტოს ოქმი ადგენს ინდუსტრიალიზებული ქვეყნებისათვის სათბურის გაზების 
სავალდებულო მიზნებს. კიოტოს ოქმის უმაღლესი ორგანოა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 
კონფერენცია, რომელიც მოქმედებს როგორც კიოტოს ოქმის მხარეთა სხდომა. საქართველო კიოტოს ოქმს შეუერთდა 
1999 წელს. 
 
კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიზანია მიღწეული იქნას ატმოსფეროში „სათბურის გაზების“ კონცენტრაციის 
სტაბილიზაციის ისეთი დონე, რომელიც შეუქცევადს არ გახდის გლობალური დათბობის პროცესს.  
  

 
 
 
 

1990 წელს, კლიმატის ცვლილების ექსპერტთა სამთავრობათაშორისო საბჭომ, გამოსცა თავისი პირველი შეფასებითი 
ანგარიში,  ხოლო 1992 წელს, მთელი რიგი ქმედებებისა და ღონისძიებების შემდეგ რიო დე ჟანეიროში, 154 
სახელმწიფომ ხელი მოაწერა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციას. რომლის თანახმადაც უნდა მიღწეულიყო 
ატმოსფეროში „სათბურის გაზების“ კონცენტრაციის სტაბილიზაციის ის დონე, რომელიც არ გამოიწვევდა კლიმატურ 
სისტემაზე საშიშ ანთროპოგენურ ზემოქმედებას, რომელიც შეამცირებდა მოსალოდნელ საფრთხეებს. 
 
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში (UNFCCC), ყოველწლიურად იმართებოდა გაეროს კლიმატის 
ცვლილების კონფერენციები, რომელიც ემსახურებოდა UNFCCC მხარეების ოფიციალურ შეხვედრას 
(მხარეთა კონფერენცია , COP- Conference of Parties), რათა მომხდარიყო კლიმატის ცვლილების რეალური 
საფრთხეების შეფასება. მხარეთა კონფერენცია (COP-Conference of Parties) კონვენციის უმაღლესი ორგანოა. COP-ში 
კონვენციის ხელმომწერი ყველა მხარე ქვეყნის მთავრობაა წარმოდგენილი, რომლებიც განიხილავენ და ხელს უწყობენ 
როგორც კონვენციის, ასევე COP-ის მიერ მიღებული ნებისმიერი სხვა საკანონმდებლო ინსტრუმენტის  (იურიდიული 
დოკუმენტი) განხორციელებას. COP-ის უმთავრესი ამოცანაა განიხილოს მხარეების მიერ წარდგენილი ეროვნული 
შეტყობინებები და სათბურის გაზების ემისიების ეროვნული ინვენტარიზაციების ანგარიში. ამ ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით COP შეფასებას აძლევს კონვენციის საბოლოო მიზნის მისაღწევად მხარეთა მიერ მიღებული 
ღონისძიებების ეფექტურობასა და პროგრესს. 
 
რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას? 
 
კლიმატის გლობალური ცვლილება დაკავშირებულია გლობალური ტემპერატურის მატებასთან და გამოწვეულია 
დედამიწის ატმოსფეროში ზოგიერთი გაზის გადამეტებული კონცენტრაციით, რაც ხელს უშლის დედამიწიდან 
„ზედმეტი“ სითბოს არეკვლას. ამ გაზებს ეწოდებათ „სათბური გაზები“ და მას მიეკუთვნება ნახშირორჟანგი, მეთანი, 
აზოტის ქვეჟანგი და ა. შ. რაც უფრო მაღალია "სათბურის გაზების" კონცენტრაცია ატმოსფეროში, მით მეტი სითბო 
რჩება დედამიწაზე. 
 
კიოტოს ოქმი 
 
კლიმატის ცვლილების კონვენციასთან დაკავშირებული ერთერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა 
იყო კიოტოს ოქმი, რომელიც მიღებული იქნა 1997 წლის 11 დეკემბერს, იაპონიის ქალაქ კიოტოში და ძალაში შევიდა 
2005 წლის 16 თებერვალს. კიოტოს ოქმი ადგენს ინდუსტრიალიზებული ქვეყნებისათვის სათბურის გაზების 
სავალდებულო მიზნებს. კიოტოს ოქმის უმაღლესი ორგანოა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 
კონფერენცია, რომელიც მოქმედებს როგორც კიოტოს ოქმის მხარეთა სხდომა. საქართველო კიოტოს ოქმს შეუერთდა 
1999 წელს. 
 
კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიზანია მიღწეული იქნას ატმოსფეროში „სათბურის გაზების“ კონცენტრაციის 
სტაბილიზაციის ისეთი დონე, რომელიც შეუქცევადს არ გახდის გლობალური დათბობის პროცესს.  
  

 
 
 
 

1990 წელს, კლიმატის ცვლილების ექსპერტთა სამთავრობათაშორისო საბჭომ, გამოსცა თავისი პირველი შეფასებითი 
ანგარიში,  ხოლო 1992 წელს, მთელი რიგი ქმედებებისა და ღონისძიებების შემდეგ რიო დე ჟანეიროში, 154 
სახელმწიფომ ხელი მოაწერა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციას. რომლის თანახმადაც უნდა მიღწეულიყო 
ატმოსფეროში „სათბურის გაზების“ კონცენტრაციის სტაბილიზაციის ის დონე, რომელიც არ გამოიწვევდა კლიმატურ 
სისტემაზე საშიშ ანთროპოგენურ ზემოქმედებას, რომელიც შეამცირებდა მოსალოდნელ საფრთხეებს. 
 
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში (UNFCCC), ყოველწლიურად იმართებოდა გაეროს კლიმატის 
ცვლილების კონფერენციები, რომელიც ემსახურებოდა UNFCCC მხარეების ოფიციალურ შეხვედრას 
(მხარეთა კონფერენცია , COP- Conference of Parties), რათა მომხდარიყო კლიმატის ცვლილების რეალური 
საფრთხეების შეფასება. მხარეთა კონფერენცია (COP-Conference of Parties) კონვენციის უმაღლესი ორგანოა. COP-ში 
კონვენციის ხელმომწერი ყველა მხარე ქვეყნის მთავრობაა წარმოდგენილი, რომლებიც განიხილავენ და ხელს უწყობენ 
როგორც კონვენციის, ასევე COP-ის მიერ მიღებული ნებისმიერი სხვა საკანონმდებლო ინსტრუმენტის  (იურიდიული 
დოკუმენტი) განხორციელებას. COP-ის უმთავრესი ამოცანაა განიხილოს მხარეების მიერ წარდგენილი ეროვნული 
შეტყობინებები და სათბურის გაზების ემისიების ეროვნული ინვენტარიზაციების ანგარიში. ამ ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით COP შეფასებას აძლევს კონვენციის საბოლოო მიზნის მისაღწევად მხარეთა მიერ მიღებული 
ღონისძიებების ეფექტურობასა და პროგრესს. 
 
რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას? 
 
კლიმატის გლობალური ცვლილება დაკავშირებულია გლობალური ტემპერატურის მატებასთან და გამოწვეულია 
დედამიწის ატმოსფეროში ზოგიერთი გაზის გადამეტებული კონცენტრაციით, რაც ხელს უშლის დედამიწიდან 
„ზედმეტი“ სითბოს არეკვლას. ამ გაზებს ეწოდებათ „სათბური გაზები“ და მას მიეკუთვნება ნახშირორჟანგი, მეთანი, 
აზოტის ქვეჟანგი და ა. შ. რაც უფრო მაღალია "სათბურის გაზების" კონცენტრაცია ატმოსფეროში, მით მეტი სითბო 
რჩება დედამიწაზე. 
 
კიოტოს ოქმი 
 
კლიმატის ცვლილების კონვენციასთან დაკავშირებული ერთერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა 
იყო კიოტოს ოქმი, რომელიც მიღებული იქნა 1997 წლის 11 დეკემბერს, იაპონიის ქალაქ კიოტოში და ძალაში შევიდა 
2005 წლის 16 თებერვალს. კიოტოს ოქმი ადგენს ინდუსტრიალიზებული ქვეყნებისათვის სათბურის გაზების 
სავალდებულო მიზნებს. კიოტოს ოქმის უმაღლესი ორგანოა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 
კონფერენცია, რომელიც მოქმედებს როგორც კიოტოს ოქმის მხარეთა სხდომა. საქართველო კიოტოს ოქმს შეუერთდა 
1999 წელს. 
 
კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიზანია მიღწეული იქნას ატმოსფეროში „სათბურის გაზების“ კონცენტრაციის 
სტაბილიზაციის ისეთი დონე, რომელიც შეუქცევადს არ გახდის გლობალური დათბობის პროცესს.  
  

 
 
 
 



ეროვნულად განსაზღვრული წვლილი (NDC)    
 
ბოლო წლების ერთერთი მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა კლიმატის ცვლილების შერბილების და 
ადაპტაციისთვის ცნობილია „პარიზის შეთანხმების“ სახელით, რომელიც 2015 წლის 12 დეკემბერს პარიზში იქნა 
მიღებული, კლიმატის ცვლილების მხარეთა 21-ე კონფერენციაზე (COP-21).  
 
შეთანხმების მიზანია მონაწილე მხარეების მიერ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ ეფექტებთან ადაპტირების 
ხელშეწყობა და საკმარისი ფინანსური რესურსების მობილიზება. შეთანხმების ფარგლებში ყოველმა სახელმწიფომ 
უნდა განსაზღვროს, დაგეგმოს და რეგულარულად მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი წვლილის შესახებ.   
 
ეროვნულად განსაზღვრული წვლილი (NDC), ასახავს ქვეყნების მიერ სათბური გაზების გაფრქვევის შემცირებაზე 
აღებულ ვალდებულებებს. თითოეული ქვეყნის სამოქმედო გეგმამ უნდა ასახოს საკუთარი ქვეყნის ამბიცია სათბური 
გაზების ემისიების შესამცირებლად, ქვეყნის შიდა გარემოებებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. 
 
თითოეული მხარე უზრუნველყოფს თანმიმდევრული ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილების მომზადებას ( 
5 წელიწადში ერთხელ), შეტყობინებას და წარმოებას, რომლის მიღწევასაც აპირებს. მხარეები განახორცილებენ 
შერბილების შიდა ღონისძიებებს ასეთი წვლილის მიზნების მისაღწევად. თითოეული ქვეყნის  ეროვნულ დონეზე 
განსაზღვრულ მომდევნო წვლილში უნდა აისახოს პროგრესი უკვე არსებულ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ 
წვლილთან შედარებით და უმაღლესი შესაძლებელი ამბიცია, ასევე საერთო, მაგრამ დიფერენცირებული 
პასუხისმგებლობები, განსხვავებული ეროვნული გარემოებების გათვალისწინებით. ასევე, უნდა უზრუნველყოს 
საკუთარი ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის შეტყობინება ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ, მაინც 
კლიმატის კონვენციის სამდივნოს. 
 
პარიზის შეთანხმების მიზანია - 21-ე 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 დაბალემისიანი განვითარების 

გზით; 
 მოახდენს კლიმატის ცვლილების უარყოფით შედეგებთან შეგუების (ადაპტაციის) უნარის გაზრდას და კლიმატის 

ცვლილების მიმართ მედეგობის და სათბურის გაზების დაბალემისიანი 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;  

 მხარეები განახორციელებენ შერბილების შიდა ღონისძიებებს ასეთი წვლილის მიზნების მისაღწევად (4/2); 
 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); 

 თითოეული მხარე უზრუნველყოფს საკუთარი ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის შეტყობინებას ყოველ 
ხუთ წელიწადში ერთხელ (მუხლი 4/9); 

 მხარეები აწარმოებენ მათი ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის აღრიცხვას. ანთროპოგენური ემისიების 
და მშთანთქმელების აღრიცხვისას, მათი ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის შესაბამისად; 

 ყველა მხარე განუხრელად ეცდება დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიების შემუშავებას და 
შეტყობინებას (მუხლი 4/19); 

 და სხვა. 
 

პარიზის შეთანხმება საშუალებას იძლევა, თანამედროვე ენერგო დამზოგი 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 წლის, 8 მაისს ოფიციალურად შეუერთდა და ის ძალაში შევიდა იმავე წლის 7  
ივნისიდან.  
 
საქართველოს ამ დროისთვის მომზადებული აქვს ეროვნულად განსაღვრული წვლილის (NDC) დოკუმენტი რომლის 
მიზანია, ქვეყნის მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც კლიმატური, 
გარემოსდაცვითი და სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები თანაბრად განიხილება. 
 
„საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის  თანახმად   
 
 საქართველო იღებს უპირობო ვალდებულებას, რომ 2030 წლისთვის ეროვნულ დონეზე სათბურის აირების 

ემისიების ჯამური მაჩვენებელი 1990 წელს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით 35%-ით შეამციროს.  
 
 საქართველო იღებს პირობიან ვალდებულებას, რომ 2030 წლისთვის ეროვნულ დონეზე სათბურის აირების 

ემისიების ჯამური მაჩვენებელი 1990 წელს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით 50-57%-ით შეამციროს, იმ 
შემთხვევაში, თუ იგი მიიღებს საერთაშორისო მხარდაჭერას. 50%-იანი შემცირება იქნება საჭირო, თუ მსოფლიო 
გაჰყვება გლობალური საშუალო ტემპერატურის ზრდის 2OC-იან სცენარს, ხოლო 1.5OC-მდე ტემპერატურის 
შეზღუდვის სცენარის შემთხვევაში, საჭირო იქნება სათბურის აირების ემისიების 57%-ით შემცირება 1990 წლის 
დონესთან შედარებით. 

 
 საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის გათვალისწინებით მოაზადდა კლიმატის ცვლილების 

2030 წლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იმ კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრის 
მიზნით, რომელთა გატარება ხელს შეუწყობს, საქართველოს მიერ აღებული როგორც უპირობო, ასევე პირობიანი 
ვალდებულებების შესრულებასა და სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევას.   

 
საქართველო იღებს ვალდებულებას, განაგრძოს კლიმატის ცვლილების უარყოფით შედეგებთან ქვეყნის ეკონომიკის 
სხვადასხვა სექტორის ადაპტაციის შესაძლებლობების შესწავლა, ასევე, დაგეგმოს და განახორციელოს შესაბამისი 
საადაპტაციო ღონისძიებები ადგილობრივი და საერთაშორისო რესურსების მობილიზაციის გზით იმ 
სექტორებისთვის, რომლებიც კლიმატის ცვლილების უარყოფითი შედეგების მიმართ განსაკუთრებული 
მოწყვლადობით გამოირჩევიან (წყარო: https://eiec.gov.ge/Ge/Topics/Documents/10   სტრატეგიული დოკუმენტები).“  

 

  
(ფოტოები გამოყენებელია გუუგლის ელ. პლატფორმიდან https://tinyurl.com/bdefm8vd ; https://tinyurl.com/33vzex8v ; 

https://tinyurl.com/jv2xr674 ; https://tinyurl.com/9un2jb4f ; https://tinyurl.com/4pfr68d7; https://tinyurl.com/2ppdn365) 

 

 
საქართველოს კლიმატის ცვლილების სტრატეგია  და კლიმატის ცვლილების 2021-2023 წლების 

სამოქმედო გეგმა  (CAP) 

„საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2021  „კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2023 წლების 
სამოქმედო გეგმა („კლიმატის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“ - CSAP, კლიმატის „სამოქმედო გეგმა“ - CAP), რომელიც 
წარმოადგენს კლიმატის ცვლილების შერბილების მიმართულებით, ეროვნულ დონეზე დასახული მიზნების მიღწევის 
კოორდინირებული დაგეგმვისა და განხორციელების მექანიზმს. 
  

საქართველო, პარიზის შეთანხმებას  2017 წლის, 8 მაისს ოფიციალურად შეუერთდა და ის ძალაში შევიდა იმავე წლის 7  
ივნისიდან.  
 
საქართველოს ამ დროისთვის მომზადებული აქვს ეროვნულად განსაღვრული წვლილის (NDC) დოკუმენტი რომლის 
მიზანია, ქვეყნის მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც კლიმატური, 
გარემოსდაცვითი და სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები თანაბრად განიხილება. 
 
„საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის  თანახმად   
 
 საქართველო იღებს უპირობო ვალდებულებას, რომ 2030 წლისთვის ეროვნულ დონეზე სათბურის აირების 

ემისიების ჯამური მაჩვენებელი 1990 წელს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით 35%-ით შეამციროს.  
 
 საქართველო იღებს პირობიან ვალდებულებას, რომ 2030 წლისთვის ეროვნულ დონეზე სათბურის აირების 

ემისიების ჯამური მაჩვენებელი 1990 წელს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით 50-57%-ით შეამციროს, იმ 
შემთხვევაში, თუ იგი მიიღებს საერთაშორისო მხარდაჭერას. 50%-იანი შემცირება იქნება საჭირო, თუ მსოფლიო 
გაჰყვება გლობალური საშუალო ტემპერატურის ზრდის 2OC-იან სცენარს, ხოლო 1.5OC-მდე ტემპერატურის 
შეზღუდვის სცენარის შემთხვევაში, საჭირო იქნება სათბურის აირების ემისიების 57%-ით შემცირება 1990 წლის 
დონესთან შედარებით. 

 
 საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის გათვალისწინებით მოაზადდა კლიმატის ცვლილების 

2030 წლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იმ კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრის 
მიზნით, რომელთა გატარება ხელს შეუწყობს, საქართველოს მიერ აღებული როგორც უპირობო, ასევე პირობიანი 
ვალდებულებების შესრულებასა და სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევას.   

 
საქართველო იღებს ვალდებულებას, განაგრძოს კლიმატის ცვლილების უარყოფით შედეგებთან ქვეყნის ეკონომიკის 
სხვადასხვა სექტორის ადაპტაციის შესაძლებლობების შესწავლა, ასევე, დაგეგმოს და განახორციელოს შესაბამისი 
საადაპტაციო ღონისძიებები ადგილობრივი და საერთაშორისო რესურსების მობილიზაციის გზით იმ 
სექტორებისთვის, რომლებიც კლიმატის ცვლილების უარყოფითი შედეგების მიმართ განსაკუთრებული 
მოწყვლადობით გამოირჩევიან (წყარო: https://eiec.gov.ge/Ge/Topics/Documents/10   სტრატეგიული დოკუმენტები).“  

 

  
(ფოტოები გამოყენებელია გუუგლის ელ. პლატფორმიდან https://tinyurl.com/bdefm8vd ; https://tinyurl.com/33vzex8v ; 

https://tinyurl.com/jv2xr674 ; https://tinyurl.com/9un2jb4f ; https://tinyurl.com/4pfr68d7; https://tinyurl.com/2ppdn365) 

 

 
საქართველოს კლიმატის ცვლილების სტრატეგია  და კლიმატის ცვლილების 2021-2023 წლების 

სამოქმედო გეგმა  (CAP) 

„საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2021  „კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2023 წლების 
სამოქმედო გეგმა („კლიმატის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“ - CSAP, კლიმატის „სამოქმედო გეგმა“ - CAP), რომელიც 
წარმოადგენს კლიმატის ცვლილების შერბილების მიმართულებით, ეროვნულ დონეზე დასახული მიზნების მიღწევის 
კოორდინირებული დაგეგმვისა და განხორციელების მექანიზმს. 
  

საქართველო, პარიზის შეთანხმებას  2017 წლის, 8 მაისს ოფიციალურად შეუერთდა და ის ძალაში შევიდა იმავე წლის 7  
ივნისიდან.  
 
საქართველოს ამ დროისთვის მომზადებული აქვს ეროვნულად განსაღვრული წვლილის (NDC) დოკუმენტი რომლის 
მიზანია, ქვეყნის მდგრადი და დაბალანსებული განვითარების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც კლიმატური, 
გარემოსდაცვითი და სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევები თანაბრად განიხილება. 
 
„საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის  თანახმად   
 
 საქართველო იღებს უპირობო ვალდებულებას, რომ 2030 წლისთვის ეროვნულ დონეზე სათბურის აირების 

ემისიების ჯამური მაჩვენებელი 1990 წელს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით 35%-ით შეამციროს.  
 
 საქართველო იღებს პირობიან ვალდებულებას, რომ 2030 წლისთვის ეროვნულ დონეზე სათბურის აირების 

ემისიების ჯამური მაჩვენებელი 1990 წელს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით 50-57%-ით შეამციროს, იმ 
შემთხვევაში, თუ იგი მიიღებს საერთაშორისო მხარდაჭერას. 50%-იანი შემცირება იქნება საჭირო, თუ მსოფლიო 
გაჰყვება გლობალური საშუალო ტემპერატურის ზრდის 2OC-იან სცენარს, ხოლო 1.5OC-მდე ტემპერატურის 
შეზღუდვის სცენარის შემთხვევაში, საჭირო იქნება სათბურის აირების ემისიების 57%-ით შემცირება 1990 წლის 
დონესთან შედარებით. 

 
 საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის გათვალისწინებით მოაზადდა კლიმატის ცვლილების 

2030 წლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იმ კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრის 
მიზნით, რომელთა გატარება ხელს შეუწყობს, საქართველოს მიერ აღებული როგორც უპირობო, ასევე პირობიანი 
ვალდებულებების შესრულებასა და სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევას.   

 
საქართველო იღებს ვალდებულებას, განაგრძოს კლიმატის ცვლილების უარყოფით შედეგებთან ქვეყნის ეკონომიკის 
სხვადასხვა სექტორის ადაპტაციის შესაძლებლობების შესწავლა, ასევე, დაგეგმოს და განახორციელოს შესაბამისი 
საადაპტაციო ღონისძიებები ადგილობრივი და საერთაშორისო რესურსების მობილიზაციის გზით იმ 
სექტორებისთვის, რომლებიც კლიმატის ცვლილების უარყოფითი შედეგების მიმართ განსაკუთრებული 
მოწყვლადობით გამოირჩევიან (წყარო: https://eiec.gov.ge/Ge/Topics/Documents/10   სტრატეგიული დოკუმენტები).“  

 

  
(ფოტოები გამოყენებელია გუუგლის ელ. პლატფორმიდან https://tinyurl.com/bdefm8vd ; https://tinyurl.com/33vzex8v ; 

https://tinyurl.com/jv2xr674 ; https://tinyurl.com/9un2jb4f ; https://tinyurl.com/4pfr68d7; https://tinyurl.com/2ppdn365) 

 

 
საქართველოს კლიმატის ცვლილების სტრატეგია  და კლიმატის ცვლილების 2021-2023 წლების 

სამოქმედო გეგმა  (CAP) 

„საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2021  „კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2023 წლების 
სამოქმედო გეგმა („კლიმატის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“ - CSAP, კლიმატის „სამოქმედო გეგმა“ - CAP), რომელიც 
წარმოადგენს კლიმატის ცვლილების შერბილების მიმართულებით, ეროვნულ დონეზე დასახული მიზნების მიღწევის 
კოორდინირებული დაგეგმვისა და განხორციელების მექანიზმს. 
  



კლიმატის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2030 წლისთვის, საქართველოში კლიმატის ცვლილების შესარბილებლად, 
სათბურის აირების (GHG) ემისიების შემცირების მიზნების მიღწევის გზებს განსაზღვრავს. ეს მიზნები 
განსაზღვრულია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC) პარიზის შეთანხმების მიმართ, 
საქართველოს მიერ „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) განახლებულ დოკუმენტში“. კლიმატის 
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განსაზღვრავს სათბურის აირების ემისიების შემცირების გრძელვადიან ხედვას 2030 
წლისთვის და 2021-2023 წლებში დაგეგმილ კონკრეტულ აქტივობებს.  
 
კლიმატის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განსაზღვრავს კლიმატის ცვლილების შერბილების სახელმწიფო 
პოლიტიკას შემდეგ სექტორებში: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა, ენერგიის მოხმარება სატრანსპორტო სექტორში, 
ენერგიის მოხმარება შენობებში, ენერგიის მოხმარება მრეწველობაში და სამრეწველო პროცესები, სოფლის მეურნეობა, 
ნარჩენების მართვა და სატყეო მეურნეობა (წყარო: https://eiec.gov.ge/Home.aspx/Files/ViewFile/355)“ 
 

=================================================================================================== 
 
 

შთაბეჭდილებები შარმ ელ-შეიხიდან - კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 27-ე შეხვედრა 
არასამთავრობო თვალთახედვით 

 
მხარეთა 27-ე შეხვედრა 
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 27-ე კონფერენცია 2022  წელს ეგვიპტეში, ცნობილ საკურორტო 
ქალაქ შარმ ელ-შეიხში გაიმართა. კონვენციის მონაწილე და ზოგადად კლიმატით დაინტერესებულ მხარეთა 
ყოველწლიური გლობალური შეკრებები (რომლებიც პანდემიის პაუზის შემდეგ 2021 წელს განახლდა გლაზგოში, 
შოტლანდია) ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა 6-18 ნოემბრის პერიოდში, თუმცა კონფერენციის ვადა 
გაგრძელდა 2 დღით, 20 ნოემბრამდე, რათა დასრულებულიყო მოლაპარაკების პროცესი და გამოქვეყნებულიყო 
შეთანხმებული შემაჯამებელი დოკუმენტი სახელწოდებით „შარმ ელ-შეიხის იმპლემენტაციის გეგმა“.1 
 
მხარეთა 27-ე კონფერენციაში (COP27) 100-ზე მეტი ქვეყნის ხელმძღვანელმა მიიღო მონაწილეობა,2 მათ შორის 
საქართველოს პრემიერ მინისტრმა. მთლიანობაში კონფერენცია ორი კვირის მანძილზე 35,000-მდე მონაწილეს 
მასპინძლობდა, რომელთა სრული სია გამოქვეყნებულია კონფერენციის ორგანიზატორების მიერ.3 საინტერესოა 
საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობა, რომელშიც საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის, საგარეო საქმეთა 
მინისტრის და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის, სხვადასხვა შესაბამისი 
სამსახურების წარმომადგენლების გარდა (უსაფრთხოება, პროტოკოლი, საელჩო, კლიმატის ცვლილება და სხვა) 
შედიოდნენ ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის პროქტის 
წარმომადგენლები და საერთაშორისო სამართლებრივი კონსულტანტების დიდი ჯგუფი (კომპანია DLA Piper). 
 
ჩარჩო კონვენციის მხარეთა წარმომადგენლები კონფერენციის ოფიციალურ პლენარულ სხდომებსა და 
მოლაპარაკებებში იყვნენ ჩართულნი, ხოლო დანარჩენი 35,000 მონაწილე სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საიდ 
ივენთებში,4 გამოფენებში, 5 პრეს-კონფერენციებსა თუ პავილიონებში6 გამართულ ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ. 
პლენარულ სხდომებზე დასწრების უფლება მხოლოდ სპეციალიზებულ სააგენტოებსა და აკრედიტებულ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის იყო ნებადართული, ფუნქციონირებდა ასევე მედია ცენტრი, სადაც 
სატელევიზიო და სხვა სააგენტოები იყვნენ წარმოდგენილნი. 
 

                                                 
1 http://web.archive.org/web/20221207104903/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover decision.pdf 
2 http://web.archive.org/web/20221215080704/https://www.un.org/en/climatechange/cop27 
3 https://web.archive.org/web/20221108235544/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PLOP_COP27.pdf  
4 http://web.archive.org/web/20221215130640/https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/events_list.html?session_id=COP%2027 
5 http://web.archive.org/web/20221215130454/https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/exhibits_list.html?session_id=COP%2027 
6 http://web.archive.org/web/20221215130507/https://unfccc.int/cop27/pavilions 

კლიმატის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2030 წლისთვის, საქართველოში კლიმატის ცვლილების შესარბილებლად, 
სათბურის აირების (GHG) ემისიების შემცირების მიზნების მიღწევის გზებს განსაზღვრავს. ეს მიზნები 
განსაზღვრულია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC) პარიზის შეთანხმების მიმართ, 
საქართველოს მიერ „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) განახლებულ დოკუმენტში“. კლიმატის 
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განსაზღვრავს სათბურის აირების ემისიების შემცირების გრძელვადიან ხედვას 2030 
წლისთვის და 2021-2023 წლებში დაგეგმილ კონკრეტულ აქტივობებს.  
 
კლიმატის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განსაზღვრავს კლიმატის ცვლილების შერბილების სახელმწიფო 
პოლიტიკას შემდეგ სექტორებში: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა, ენერგიის მოხმარება სატრანსპორტო სექტორში, 
ენერგიის მოხმარება შენობებში, ენერგიის მოხმარება მრეწველობაში და სამრეწველო პროცესები, სოფლის მეურნეობა, 
ნარჩენების მართვა და სატყეო მეურნეობა (წყარო: https://eiec.gov.ge/Home.aspx/Files/ViewFile/355)“ 
 

=================================================================================================== 
 
 

შთაბეჭდილებები შარმ ელ-შეიხიდან - კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 27-ე შეხვედრა 
არასამთავრობო თვალთახედვით 

 
მხარეთა 27-ე შეხვედრა 
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 27-ე კონფერენცია 2022  წელს ეგვიპტეში, ცნობილ საკურორტო 
ქალაქ შარმ ელ-შეიხში გაიმართა. კონვენციის მონაწილე და ზოგადად კლიმატით დაინტერესებულ მხარეთა 
ყოველწლიური გლობალური შეკრებები (რომლებიც პანდემიის პაუზის შემდეგ 2021 წელს განახლდა გლაზგოში, 
შოტლანდია) ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა 6-18 ნოემბრის პერიოდში, თუმცა კონფერენციის ვადა 
გაგრძელდა 2 დღით, 20 ნოემბრამდე, რათა დასრულებულიყო მოლაპარაკების პროცესი და გამოქვეყნებულიყო 
შეთანხმებული შემაჯამებელი დოკუმენტი სახელწოდებით „შარმ ელ-შეიხის იმპლემენტაციის გეგმა“.1 
 
მხარეთა 27-ე კონფერენციაში (COP27) 100-ზე მეტი ქვეყნის ხელმძღვანელმა მიიღო მონაწილეობა,2 მათ შორის 
საქართველოს პრემიერ მინისტრმა. მთლიანობაში კონფერენცია ორი კვირის მანძილზე 35,000-მდე მონაწილეს 
მასპინძლობდა, რომელთა სრული სია გამოქვეყნებულია კონფერენციის ორგანიზატორების მიერ.3 საინტერესოა 
საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობა, რომელშიც საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის, საგარეო საქმეთა 
მინისტრის და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის, სხვადასხვა შესაბამისი 
სამსახურების წარმომადგენლების გარდა (უსაფრთხოება, პროტოკოლი, საელჩო, კლიმატის ცვლილება და სხვა) 
შედიოდნენ ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის პროქტის 
წარმომადგენლები და საერთაშორისო სამართლებრივი კონსულტანტების დიდი ჯგუფი (კომპანია DLA Piper). 
 
ჩარჩო კონვენციის მხარეთა წარმომადგენლები კონფერენციის ოფიციალურ პლენარულ სხდომებსა და 
მოლაპარაკებებში იყვნენ ჩართულნი, ხოლო დანარჩენი 35,000 მონაწილე სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საიდ 
ივენთებში,4 გამოფენებში, 5 პრეს-კონფერენციებსა თუ პავილიონებში6 გამართულ ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ. 
პლენარულ სხდომებზე დასწრების უფლება მხოლოდ სპეციალიზებულ სააგენტოებსა და აკრედიტებულ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის იყო ნებადართული, ფუნქციონირებდა ასევე მედია ცენტრი, სადაც 
სატელევიზიო და სხვა სააგენტოები იყვნენ წარმოდგენილნი. 
 

                                                 
1 http://web.archive.org/web/20221207104903/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover decision.pdf 
2 http://web.archive.org/web/20221215080704/https://www.un.org/en/climatechange/cop27 
3 https://web.archive.org/web/20221108235544/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PLOP_COP27.pdf  
4 http://web.archive.org/web/20221215130640/https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/events_list.html?session_id=COP%2027 
5 http://web.archive.org/web/20221215130454/https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/exhibits_list.html?session_id=COP%2027 
6 http://web.archive.org/web/20221215130507/https://unfccc.int/cop27/pavilions 



 
პლენარული სხდომები იმართებოდა დარბაზებში „რამზესი“ და „ნეფერტიტი“ 

 
 
სავარაუდოდ,  სულაც არ იყო საჭირო ორი დღის დამატება, უბრალოდ ამ პერიოდში უფრო მეტია „სიწყნარე“, რადგან 
ყველა სახლშია დაბრუნებული და „ხმაური“ მოსალოდნელი არ არის. საერთოდ ისე იყო „ორგანიზებული“ შეხვედრა, 
რომ დამკვირვებელთა არასამთავრობო „ხმაურის“ და მომლაპარაკებელთა ოფიციალური „სიწყნარე“ არ იკვეთებოდა. 
გაოცება გამოიწვია იმ ფაქტმაც, რომ თურმე პლენარული სხდომების 1 საათით „ხალხის 
მიტინგისთვის“ გათავისუფლებულ დარბაზში, არც პლაკატების და ტრანსპარანტების გაშლა იყო დაშვებული და არც 
დროშების ფრიალი - ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტი დემოკრატიაა ამ მხრივ, ვიდრე მხარეთა შეხვედრაზე - გამოდი და 
აფრიალე რაც გინდა, ან თუნდაც დახურულ სივრცეში გაშალე და გამოფინე რაც მოგესურვება. თუმცა,  ეგვიპტის 
ხელისუფლებამ პატივი დაგვდო და ერთი დემონსტრაციის უფლება მაინც მოგვცა. 
 
 

 
„ხალხის მიტინგი“ ტრანსპარანტების გარეშე COP27-ის პლენარულ დარბაზში „რამზესი“ 

 
 

 

ზოგადად, საინტერესოა რატომ არის დახურული 
მხარეთა მოლაპარაკებები? რის შესახებ საუბრობენ 
კონფიდენციალურად, რაც ჯერ არ ვიცით? მხარეთა 
მოლაპარაკება უნდა იყოს ღია და გამჭვირვალე, რათა 
დავინახოთ რაზე საუბრობენ და რაზე არ საუბრობენ 
მხარეები. ქვემოთ მოყვანილი ილუსტრაცია კარგად 
მეტყველებს იმაზე, რომ დახურულმა 
მოლაპარაკებებმა 30 წლის განმავლობაში ვერანაირი 
შედეგი ვერ მოიტანა და მკვეთრად იზრდება, როგორც 
ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია ატმოსფეროში, ისე 
საშუალო ტემპერატურა. როგორც იტყვიან, საჭიროა 
მეტი სინათლე და სიცხადე. 

ხალხის ძალის (People Power) დემონსტრაცია ტრანსპარანტებით შარმ ელ-შეიხის ქუჩებში 
 



 

 
 
 
 
 

გლობალური საშუალო ტემპერატურის და 
ნახშირორჟანგის ატმოსფერული კონცენტრაციის 

ექსპონენციალურ ზრდის „კილინგის 
მრუდის“ (Keeling Curve) „მკვლელი” კომბინაციის 

შენელებასაც კი ვერ ახერხებენ მხარეები მსოფლიო 
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის 

მოქმედების 30 წლის განმავლობაში!7 

 
საქართველოს მხარე მხარეთა შეხვედრაზე 
 
მხარეთა შეხვედრაზე საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია წარმომადგენლობითი იყო, თუმცა რეალურად 
მოლაპარაკების პროცესს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ქ-ნი ნინო 
თანდილაშვილის კოორდინაციით პრაქტიკულად უძღვებოდნენ ქ-ნი ნინო თხილავა (გარემოსა და კლიმატის 
ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) და ქ-ნი მაია ცხვარაძე 
(გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კლიმატის ცვლილების სამმართველოს უფროსი), 
რომელთაც მხარს უჭერდა გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი (ქ-ნი ეკატერინე მიქელაძე) და ასევე DLA Piper-
ის იურისტ კონსულტანტთა გუნდი. 
 

 
საქართველოს მიერ ორგანიზებული საიდ ივენთი და ფოტო დელეგაციის წევრებთან 

 
შეხვედრაზე მართალია, საქართველოს არ ჰქონდა თავისი პავილიონი (რაც ალბათ მომავალში სასურველი იქნებოდა), 
თუმცა ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებმა 17 ნოემბერს, „ტუტანჰამონის“ დარბაზში უმასპინძლა მნიშვნელოვან „საიდ 
ივენთს“ სახელწოდებით “სუფთა განვითარების მექანიზმის ჩანაცვლება ამბიციის ზრდის მე-6 მუხლის 
კონტექსტში“ (CDM transition in the context of ambition increase through Article 6),8 სადაც მოხსენებით გამოვიდა ქ-ნი 

                                                 
7 http://web.archive.org/web/20221215121904/https://theconversation.com/cop27-
will-be-remembered-as-a-failure-heres-what-went-wrong-194982 

8 http://web.archive.org/web/20221215092728/https://unfccc.int/event/georgia-
zhaw-cdm-transition-in-the-context-of-ambition-increase-through-article-6 



მაია ცხვარაძე, რომელმაც და ისაუბრა საქართველოს მიდგომებზე, სტრატეგიებსა და გეგმებზე, მათ შორის 
ნახშირბადის ბაზრებთან მიმართებაში.9 
 
 

 
რამდენიმე სასიამოვნო წამი და ფოტო საქართველოს მაგიდასთან პლენარულ დარბაზში 

 
 
აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტიც, რომ COP27-ზე კვლავაც გაგრძელდა „საქართველოს წინადადების“ განხილვა, რომლის 
მიზანია ე.წ. „სამართლიანი გეოგრაფიული წარმომადგენლობის“  (Equitable Geographic Representation – EGR) 
უზრუნველყოფა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნისათვის.10 ეს ქვეყნებია: ალბანეთი, 
სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, საქართველო, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, მოლდოვა და 
სერბია. 
  
 

 
საქართველოს საშუალო ტემპერატურის ზრდის ტენდენცია მკაფიოდაა გამოხატული11 

 
„დედამიწის მეგობრები – საქართველო “ COP27-ზე 
 
მხარეთა კონფერენციაზე დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობა მიიღეს „საქართველოს მწვანეთა 
მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს“ წარმომადგენლებმა (დავით სიდამონიძე, 6-12 ნოემბერს და მამუკა 
გვილავა, 16-18 ნოემბერს), რომლებიც შედიოდნენ „დედამიწის მეგობრები საერთაშორისოს“ (Friends of the Earth 
International) დელეგაციის შემადგენლობაში და მონაწილეობდნენ COP27-ის თითქმის ყველა ღონისძიებაში. 
ვსარგებლობთ შემთხვევით და „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა - დედამიწის მეგობრები საქართველოს“ სახელით 
მადლობას გადავუხდით გერმანიის „ფრიდრიხ ებერტის ფონდს“ და არასამთავრობო ორგანიზაციას 
„ბუნდ“ გერმანიის „საერთაშორისო კლიმატის ინიციატივის“ პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერისთვის, რამაც 
შესაძლებელი გახადა ჩვენი მონაწილეობა მხარეთა შეხვედრაზე. 
 

                                                 
9 https://youtu.be/V8U2Kg3vnOo 
10 https://web.archive.org/web/20221215105725/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Georgia_proposal_for_COP26_item.pdf 
11 http://web.archive.org/web/20221215131310/https://showyourstripes.info/c/asia/georgia 



 
“დედამიწის მეგობრების” საერთაშორისო დელეგაციის წევრები მხარეთა შეხვედრაზე 

 
COP27-ში თავიანთი დელეგაციების ფარგლებში მონაწილეობდნენ ასევე ბ-ნი ნუგზარ კოხრეიძე Climate Action 
Network (CAN)  ეგიდით, და ქ-ნი თიკო ანთიძე, რომელიც „ბიოლის ფონდს“ წარმოადგენდა კავკასიიდან. 
„დედამიწის მეგობრების“ პოზიცია 
 
დავუბრუნდეთ „დედამიწის მეგობრების“ საერთაშორისო ქსელის პოზიციებს COP27-ის გადაწყვეტილებებთან 
მიმართებაში, რომელთაც თითქმის სრულად იზიარებს „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა“. პოზიციები 
ყალიბდებოდა მხარეთა შეხვედრის მიმდინარეობისას, როგორც „დედამიწის მეგობრების“ ყოველდღიური 
შეხვედრების დროს, ისე განსაკუთრებით პოლიტიკური სათათბირო ჯგუფის მიერ, რომელიც ასევე ყოველდღიურად 
იკრიბებოდა და ამზადებდა „დედამიწის მეგობრების“ პოლიტიკურ მიმოხილვას. აღნიშნული მოსაზრებები 
შეჯამებული სახით არის გადმოცემული ქვემოთ. 
 

 
„დედამიწის მეგობრების“ საერთაშორისო დელეგაციის რეგულარული შეხვედრის ფოტო 

 
დანაკარგი და ზიანი 
 
საკითხის დასმისთვის 30-წლიანი ლოდინის და COP27-ის ჩიხში შესული მოლაპარაკებების ფონზე, ასევე 
განვითარებული ქვეყნების მხრიდან წინააღმდეგობის მუდმივი მცდელობის მიუხედავად, ისტორიულ გარღვევად 
განიხილება კლიმატის ცვლილების შეუქცევადი ზემოქმედებების საკომპენსაციოდ დანაკარგისა და ზიანის ფონდის 
ჩამოყალიბება (Loss and Damage fund). თუმცაღა, განვითარებულ ქვეყნებს ჯერ კიდევ ექნებათ მრავალი 
შესაძლებლობა თავი აარიდონ COP27-ის მიერ დაკისრებულ ამ და სხვა პასუხისმგებლობებს, იმ პირობებში, 
როდესაც არანაირი პროგრესი არ იქნა მიღწეული წიაღისეული საწვავის ემისიების შემცირების (phasedown) 
მიმართულებით, ემისიების შეწყვეტაზე (phaseout) კი ჯერ საუბარიც არ მიმდინარეობს. თუკი ახალი ფონდი „მწვანე 
კლიმატის ფონდის“ მსგავსად იფუნქციონირებს, ზედმეტი ენთუზიაზმისთვის საკმარისი საფუძველი დღეს 
ნამდვილად არ უნდა გვქონდეს.  



 
Loss & Damage-ის შეთანხმებას ხუმრობით შეგვიძლია Lost & Found-ც კი ვუწოდოთ, რაზეც ერთმა ახლობელმა 
შემომთავაზა, Lost & Funded ვუწოდოთ, აჯობებსო 😊. 
 
ერთი რამ ცხადია - დღეის მდგომარეობით რეალურად ფონდი ცარიელია და მასში არაფერი დევს. საბოლოო ტექსტი 
დაფინანსების სხვადასხვა მექანიზმებს ითვალისწინებს, რაც საეჭვოდ გამოიყურება, რადგან განვითარებული 
ქვეყნები უკვე საუბრობენ სახსრების ისეთ მოყირჭებულ წყაროებზე, როგორებიცაა კერძო დაფინანსება, 
ფილანტროპია, დაზღვევა, ნახშირბადის ბაზრები და ბარბადოსში საგანგებოდ შეკრებილი განვითარების ბანკები. 
დიდი სამუშაოა გასაწევი, რათა განვითარებულმა ქვეყნებმა თავიანთი წვლილი სამართლიანობის და თანასწორობის 
საფუძველზე გაიღონ. არ უნდა იქნას დაშვებული მდიდარი ქვეყნების არაადეკვატური დაპირებების გამეორება 
წელიწადში 100 მილიარდი დოლარის გაღებასთან დაკავშირებით, რაც უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში 
ჯერ კიდევ ვერ იქნა რეალიზებული. ამასთან, COP27-ზე ადგილი ჰქონდა მცდელობას დაეყოლიებინათ 
„მნიშვნელოვანი ემიტერები“ წვლილი შეიტანონ მომავალი ფონდის ჩამოყალიბებაში, რაც წინააღმდეგობაში მოდის 
„ერთობლივი, მაგრამ დიფერენცირებულ პასუხისმგებლობის“ პრინციპთან. 
 
წიაღისეული საწვავის ემისიების შემცირება „შარმ ელ-შეიხის განხორციელების გეგმაში“ 
 
იმედი იმისა, რომ COP27-ზე მიღებული იქნებოდა გადაწყვეტილება ყველა სახის წიაღისეული საწვავის (და არა 
მხოლოდ ქვანახშირის) ემისიების ეტაპობრივ შემცირებაზე, არ გამართლდა და მიღებული ტექსტი ვერ გასცდა 
გლაზგოს შარშანდელ წარუმატებელ ვერსიას „ქვანახშირის ენერგიის გამოყენების ჩაუჭერელი ემისიების 
თანდათანობითი შემცირების და წიაღისეული საწვავის არაეფექტური სუბსიდიების ეტაპობრივი შეწყვეტისკენ 
მიმართული ძალისხმევის დაჩქარება”. 
 
სამწუხაროდ, მთავრობების და წიაღისეულის კომპანიების მხრიდან ქვანახშირთან მიმართებაში ტერმინი 
„ჩაუჭერელი“ (unabated) კვლავაც ემისიების შემცირების საზიანოდ იქნება ინტერპრეტირებული, რათა მათ 
დაუბრკოლებლად შეძლონ გააგრძელონ ემისიები იმ დაპირებით, რომ დანერგავენ „ნახშირბადის ჩაჭერას და 
შენახვას“ (Carbon Capture and Storage CCS), ცისფერ წყალბადს (რომელიც ასევე საჭიროებს „ნახშირბადის ჩაჭერას და 
შენახვას“), ბიომასასთან თანაწვას ქვანახშირთან ერთად და სხვა მსგავს საეჭვო ტექნოლოგებს სათბურის გაზების 
ემისიების „შესამცირებლად“. აღნიშნული შეუსწავლელი და გამოუცდელი ტექნოლოგიები მხოლოდ საფარველად 
იქნება გამოყენებული წიაღისეული საწვავის ემისიების მუდმივად გასაგრძელებლად. საყურადღებოა ისიც, რომ 
"სუბსიდიების არაეფექტურობის“ დადასტურება გადაულახავ ბარიერად შეიძლება იქცეს წიაღისეული საწვავის 
სუბსიდიების შეწყვეტისგან თავის ასარიდებლად. დაუმატეთ აღნიშნულს ის გარემოებაც, რომ შემაჯამებელი 
ტექსტის საბოლოო ვერსიიდან ამოღებულ იქნა მოთხოვნები ყველაზე ღარიბებისთვის ენერგიასა და განახლებად 
ენერგიაზე ხელმისაწვდომობის გაძლიერების აუცილებლობის მიმართულებით, რაზედაც საბოლოოდ დოკუმენტში 
საუბარია ღარიბი მოსახლეობის მიზნობრივ „მხარდაჭერაზე“ ისევდაისევ სუბსიდიების გამოყენებით. 

 
ჩინეთმა და ინდოეთმა ქვა(ნახშირი) „დაუშინეს“ COP26-ის პრეზიდენტს გლაზგოში, რათა 
ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ალოკ შარმას შეთანხმების ტექსტში ქვანახშირის 
Phase Out-ი (შეჩერება) შეეცვალა Phase Down-ით (შემცირება) (კარიკატურის წყარო12) 

 
საბოლოო ჯამში, დიდია 
იმედგაცრუება, რომ ენერგიული 
მცდელობების მიუხედავად, 
COP27-ზე ვერ იქნა მიღწეული 
შეთანხმება ყველა სახის 
წიაღისეული საწვავის 
მოხმარების სწრაფი და 
სამართლიანი შემცირების 
გადაწყვეტილებასთან 
მიმართებაში. 
 

 
 
                                                 
12 http://web.archive.org/web/20221215122136/https://www.telegraph.co.uk/news/2021/11/14/cop26-deal-falters-china-calls-countries-decide-emissions-cuts 



მცდარი მიდგომები - ნახშირბადის ბაზრები 
 
პარიზის შეთანხმების მე-6 მუხლი მთლიანობაში და სათანადო წინაპირობების გარეშე იქნა შეთანხმებული COP26-
ზე გლაზგოში, რაც დიდი დარტყმა იყო მცდარი მიდგომების და მეთოდების წინააღმდეგ ბრძოლაში. COP27-ზე 
გაგრძელდა მცდელობა, რომ შეთანხმებულიყო მცდარი ტექნოლოგიური (როგორიცაა გეოინჟინერია) და მიწის 
რესურსებზე/ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები, როგორც კომპენსაციის ნაირსახეობები. ეს საკითხები ვერ 
შეთანხმდა, მაგრამ გადაწყდა მათ მიუბრუნდნენ 2023 წელს, ასე რომ ბრძოლა და წინააღმდეგობა გაგრძელდება 
მომავალ წელს. ფაქტიურად ეს იყო მცდელობა, უკანა კარებიდან შემოეშვათ დაწუნებული მიდგომები 
ტექნოკრატიული და „ბუნებაზე დაფუძნებული“ კომპენსაციების/ოფსეტების სახით, რომლებიც ვიცით, რომ არ 
მუშაობენ, ამასთან აზიანებენ თემებს და ხელს უწყობენ მათი მიწების მიტაცებას. 
 
საბოლოო გადაწყვეტილება შეიცავს მითითებებს ადამიანის უფლებებზე, მკვიდრი მოსახლეობის უფლებებზე და 
შრომით უფლებებზე, თუმცა ყოველგვარი აღმასრულებელი მექანიზმის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ საუბარია 
ემისიების შემცირებაზე, ცნობილია, რომ ნახშირბადის ბაზრები ამას რეალურად ვერ აღწევენ. 
 
ჩვენი ვერ დავუჭერთ მხარს ნახშირბადის ბაზრების შემოღებას. ფაქტი რჩება ფაქტად, ნახშირბადის ბაზრები 
მხოლოდ შირმაა წიაღისეული საწვავის აპოლოგეტებისთვის, რომ გააგრძელონ ემისიები, წაართვან მიწა თემებს და 
პოტენციურად დასაშვები გახადონ საშიში ტექნოკრატიული მეთოდების დანერგვა (როგორიცაა გეოინჟინერია), 
რამაც შეიძლება გამოუსწორებელი და შეუქცევადი ზიანი მიაყენოს მთლიანად დედამიწას. 
 
„ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები“ „შარმ ელ-შეიხის განხორციელების გეგმაში“ 
 
„ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები“ ამოღებულ და ისევ ჩაბრუნებულ იქნა ძირითადი გადაწყვეტილებების 
ტექსტში სრულიად გაუგებარ კონტექსტში, ტყეების პუნქტში, რომელიც მოუწოდებს მთავრობებს განიხილონ 
„ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები ან ეკოსისტემური მიდგომები, გაეროს გარემოსდაცვითი ასამბლეის 5/5,37 
რეზოლუციის გათვალისწინებით, როგორც შერბილებისა და ადაპტაციის ქმედებები, შესაბამისი სოციალური და 
გარემოსდაცვითი მოთხოვნების უზრუნველყოფით“. „ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები“ ძირითადად 
ურბანული ინსტრუმენტებია და მათი განხილვა ტყეების კონტექსტში გაუგებარია, ისევე როგორც გაუგებარია 
„ოკეანეზე დაფუძნებულ მიდგომების“ მხარდაჭერა, რომლებიც  ასევე გეოინჟინერიის ხასიათს ატარებს და არა 
შერბილებისა და ადაპტაციის. ამდენად, „ბუნებაზე (თუ ოკეანეზე) დაფუძნებული მიდგომების“ განხილვა ამგვარ 
კონტექსტებში სრულიად მიუღებელია და ამართლებს „დედამიწის მეგობრების“ შიშს აღნიშნულ მიდგომებთან 
მიმართებაში - წიაღისეული საწვავის ლობი ახერხებს „ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომებიც“ კი თავის სამსახურში 
ჩააყენოს და „გრინვოშინგად“ აქციოს ყველაზე ინოვაციური მიდგომებიც კი, რომლებსაც სიტყვით სიამოვნებით 
უჭერენ მხარს განვითარებული თუ განვითარებადი ქვეყნების ხელისუფლებები (მათ შორის საქართველოც), 
რეალურად კი არაფერს ნერგავენ. 
 

 
მობილური კავშირგაბმულობის ანძების კამუფლაჟი პალმებით 
მხარეთა კონფერენციაზე: მსგავსი „ბუნებაზე დაფუძნებული 

მიდგომები“ მიუღებელია, ისევე როგორც მიუღებელია 
ნახშირორჟანგის ემისიების ოფსენტინგი პალმის ზეთის 

პლანტაციებით 

                                                                                                        
1.5 გრადუსი 
განვითარებული ქვეყნები „ენერგიულად“ უჭერენ 
მხარს გლობალური ტემპერატურის მატების 
შეზღუდვას „1,5 გრადუსით“, რის მიღწევაც სულ უფრო 
ნაკლებად სავარაუდო ხდება. ეს ცინიკური მანევრია, 
რათა ბრალი გადატანილ იქნას განვითარებად 
ქვეყნებზე, განსაკუთრებით, როგორც ისინი უწოდებენ, 
„მნიშვნელოვან ემიტერებზე“, რომლებიც ვითომცდა 
ვერ მოქმედებენ საკმარისად სწრაფად კლიმატის 
ცვლილების შესარბილებლად. არადა სწორედ 
განვითარებული ქვეყნები არიან პასუხისმგებელნი „1,5 
გრადუსის“ პირობის დარღვევაზე, რადგან სწორედაც 
რომ მათ ვერ შეძლეს ემისიების შემცირება და 
გლობალური სამხრეთის უზრუნველყოფა 
სამართლიანი დაფინანსებით. 



კლიმატის ფინანსები 
 
აქ მცირეა პროგრესი, ვერ იქნა იგი მიღწეული ვერც 100 მილიარდი დოლარის შესახებ დადებული პირობის და ვერც 
2025 წლის შემდგომი პერიოდის ფინანსურ მიზნებთან მიმართებაში. განვითარებული ქვეყნები მხარს უჭერენ 
საეჭვო ინსტრუმენტებს, როგორიცაა მაგ. კერძო დაფინანსება, ასევე კლიმატის ფინანსირების დონორთა ბაზის 
გაფართოებას დიდი განვითარებადი ქვეყნების ჩართვით, რაც არ შეესაბამება თანასწორობის და ისტორიული 
პასუხისმგებლობის აღიარებულ პრინციპებს. 
 
ადაპტაცია 
 
განვითარებადი ქვეყნები ითხოვდნენ ჩარჩოს ჩამოყალიბებას ადაპტაციის გლობალური მიზნის შესათანხმებლად. 
მხარეთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გულისხმობს ამგვარი ჩარჩოს შემუშავებას 2023 წლის განმავლობაში 4 
სამუშაო შეხვედრის ფორმატში, რაც შედეგად დასრულდებოდა შეთანხმებული ჩარჩოს ამოქმედებით COP28-ზე. 
 
შერბილების სამუშაო პროგრამა 
 
შერბილების სამუშაო პროგრამა არ შეიცავს რაიმე ახალ შემარბილებელ სამიზნე მაჩვენებლებს მდიდარი ქვეყნების 
მიმართ, რომლებიც ყველაზე მეტად არიან პასუხისმგებელნი კლიმატის ცვლილების გამოწვევაზე. ფაქტობრივად, 
არსებობს რისკი, რომ განვითარებული ქვეყნების მიერ ისტორიული ემისიების შემცირების ტვირთი გადატანილ 
იქნას განვითარებად ქვეყნებზე, რადგან ტექსტი არ შეიცავს თანასწორობის ან „ერთობლივი, მაგრამ 
დიფერენცირებულ პასუხისმგებლობის“ მოთხოვნას და იგი მნიშვნელოვნადაა შერბილებული ზოგადი მითითებით 
„ეროვნულ გარემოებებზე“. ტექსტი მოიხსენიებს დანერგვის საჭიროებას, მაგრამ არაფერია ნათქვამი მდიდარი 
ქვეყნების ფინანსურ და ტექნოლოგიურ მხარდაჭერაზე, რომელიც შერბილების შესაძლებლობათა გაძლიერებით 
უზრუნველყოფდა გლობალური სამხრეთის ქვეყნებსაც. 
 

 
ჩრდილოეთ-სამხრეთის უთანასწორობა აშკარაა ნახშირორჟანგის ემისიების (მარცხნივ) და კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადობის 

(მარჯვნივ) მაჩვენებელ რუკებზე13 
 
სპილოები შარმ ელ-შეიხში 
 
თუკი „დანაკარგის და ზიანის“ უფულო ფონდის „წარმატებას“ არ ჩავთვლით, აშკარად ორი სპილო დააბიჯებდა 
შარმ ელ-შეიხის სივრცეში, ერთი COP-27 ის საკონფერენციო არეალის „შიგნით“, მეორე კი გარეთ. „შიდა“ სპილოს 
არავინ იმჩნევდა, ცაში ახედილი არავინ გვინახავს, თორემ დელეგატები, დამკვირვებლები და სტუმრები 
დაინახავდნენ ახლოს მდებარე შარმ ელ-შეიხის საკურორტო აეროპორტის თვითმფრინავების აფრენა-დაფრენის  
აქტივობებს. ან თუნდაც რატომ უნდა შეგვემჩნია, ყველანი, 35,000-ვე მონაწილე ამ თვითმფრინავებით ჩავფრინდით 
მხარეთა შეხვედრაზე და შემდეგ, ისე, რომ ვერ დაველოდეთ ძირითადი გადაწყვეტილებების მიღებას, 
გამოვფრინდით შინისაკენ, დღისით იქნებოდა ეს, თუ ღამით. ამ თემაზე არც მოლაპარაკებას მოჰყოლია რაიმე დიდი 
გამოხმაურება - ავიაციის ემისიებით, და საერთოდ ემისიებით, თავს არავინ იწუხებდა, მითუმეტეს, რომ ეროვნულ 
ანგარიშგებაში, თურმე, არც მონაწილეობს საერთაშორისო ავიაციის ემისიები. მხოლოდ 24-მა ქვეყანამ განაახლა 
NDC ამბიცია - საქართველო მათ შორის არ იყო - როგორც იტყვიან - „სიდან ჩვენ ამდენი ამბიცია“. 
 

                                                 
13 http://web.archive.org/web/20221215122504/https://theconversation.com/cop27s-loss-and-damage-fund-for-developing-countries-could-be-a-breakthrough-or-another-empty-
climate-promise-194992 



 
თვითმფრინავების გადაფრენა მხარეთა შეხვედრის მონაწილეთა თავზე შარმ ელ-შეიხში 

 
მეორე სპილო შარმ-ელ შეიხის ქუჩებში დააბიჯებდა -  ეს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ზღვის დონის აწევა 
გახლავთ. კონფერენციის მონაწილეებს ზღვის ფსკერზე აღმოჩენა ჯერ არ ემუქრებოდათ, ამდენად მხოლოდ ერთი, 
თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კარგად გაფორმებული პავილიონი დაეთმო კრიოსფეროს, ყინულების დნობას და 
ზღვის დონის აწევას. არადა „მცირე კუნძულების ქვეყნების“ გარდა დანარჩენი მსოფლიოს სანაპიროს ქვეყნები (თუ 
გნებავთ, მოვიხსენიოთ ისინი როგორც „დიდი კუნძულების ქვეყნები“) განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა 
აკვირდებოდნენ ზღვის დონის აწევას. განსახლებისას სანაპიროს ადგილობრივი თემებისთვის და დიდი 
დასახლებული პუნქტებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, მშობლიური კუნძულიდან მოუწევთ გასახლება თუ 
მშობლიური სანაპირო თემებიდან სხვა არასანაპირო თემებში გადაბარგება. 
 
ირონიულად გამოიყურება ის ფაქტიც, რომ როგორც წესი, მხარეთა შეხვედრები ისეთ ქალაქებში იმართება, სადაც 
ზღვის დონის აწევა არც ისე შორეულ მომავალში შექნის პრობლემებს. გავიხსენოთ, თუნდაც კოპენჰაგენი თავისი 
ფიასკოთი, გლაზგო ქვანახშირის გამოყენების შემცირება/შეწყვეტით (სადაც უკანასკნელ მომენტში ჩინეთის 
ზეწოლით და ინდოეთის წინადადებით Phase Out-ი შეიცვალა Phase Down-ზე და როგორ მაღლა აღინიშნა, ფრაზა 
უცვლელად იქნა გამეორებული შარმ ელ-შეიხშიც). არადა 1 გრადუსით ტემპერატურის მომატება, რაც დღეს 
ფაქტობრივი მოცემულობაა, ნიშნავს 3 მეტრით ზღვის დონის აწევას - აქ განუსაზღვრელი არა ზღვის დონის 
მოსალოდნელი აწევაა, არამედ ის დრო, რომლის განმავლობაშიც განხორციელდება ამ მაჩვენებლის მიღწევა. 
კოპენჰაგენთან ერთად ქვემოთ ინფორმაციისთვის მოყვანილია გრაფიკული მასალა ბათუმის, ფოთის და სოხუმის 
შემთხვევაში, რომ ვიცოდეთ რა მოგველის მომავალში ანტარქტიკის ყინულების დაჩქარებული დნობის 
შემთხვევაში. IPCC-ის რეზიუმეში გადაწვეტილების მიმღებთათვის, ანტარქტიკის ყინულების დაჩქარებული დნობა 
მოხსენიებულია, როგორც საშუალო საიმედოობის (medium confidence) მქონე მოვლენა 1.5 გრადუსით დათბობის 
შემთხვევაშიც კი.14 
 

 
კოპენჰაგენი, სოხუმი, ბათუმი და ფოთი წყლის დონის 3 მ-ით აწევის შემთხვევაში15 

 
                                                 
14 https://web.archive.org/web/20221129101538/https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SPM_version_report_LR.pdf  
15 https://coastal.climatecentral.org/mapview/15/40.9741/42.9909/f969142e128f1ccc6f50401f7be01521e9df01c29658884494af7467443693b8 



ჩვენი წინადადებაა (დავარქვათ მას „საქართველოს ახალი წინადადება“), ასი წლის შემდეგ, COP127 გაიმართოს 
მალდივის კუნძულებზე. თუკი პროფ. ჯეიმს ჰანსენს16 დავუჯერებთ, იგი დიდი ალბათობით წყალქვეშ გაიმართება, 
არადა არ გვაქვს საფუძველი ამ ცნობილ მეცნიერს  არ ვენდოთ, იხ. ბმული მის სამეცნიერო ნაშრომზე,17 რომლის 
რეზიუმეც კი უკვე მრავლისმეტყველია - თუკი არ დაგაინტერესებთ სტატია, ნუ წაიკითხავთ - რეზიუმეზე მაინც 
დახარჯეთ მცირე დრო (ციტატა ინტერესის გასაღვივებლად: “…Continued high fossil fuel emissions this century are 
predicted to yield … non-linearly growing sea level rise, reaching several meters over a timescale of 50–150 years…”).  
 

 
მალდივის პრეზიდენტი მოჰამედ ნაშედი კლიმატის ცვლილების მხარეთა კოპენჰაგენის შეხვედრის წინ დოკუმენტებს ხელს წყალქვეშ აწერს და 

მოუწოდებს ყველა ქვეყანას შეამცირონ ნახშირორჟანგის ემისიები (წყარო: Mohammed Seeneen/AP)18 
 
გემშვიდობებით დროებით, შეხვედრამდე СOP28-ზე, მომავალი 2023 წლის 1-12 დეკემბერს, არაბეთის 
გაერთიანებულ საემიროებში, სავარაუდოდ ხელოვნურ კუნძულებზე, ისევ ზღვის დონიდან 0 მეტრის 
სიმაღლეზე 😊. 
 

ავტორი მამუკა გვილავა, პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის 
განხორციელებაში“  კლიმატის ოფიცერი 

 
======================================================================================================== 

 
საქართველოში გავრცელებული საცხოვრებლების მიმოხილვა ენერგოეფექტურობის კუთხით 

 
გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UNEP) პროგნოზირებს, რომ თუ მალე არ განხორციელდება ქმედება 
მშენებლობისა და შენობების მოვლა-პატრონობაში ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად, 2050 წლისთვის 
უკიდურესად რთული იქნება სექტორის მიერ დაბინძურების დონესა და მის ეკოლოგიზაციას შირის განსხვავება.    
 
წლებია, ჩვენ გვაფრთხილებდდნენ კლიმატის ცვლილების შედეგებზე და ახლა ისინი რეალობად იქცა. თუ ჩვენ 
სწრაფად არ შევამცირებთ ემისიებს პარიზის შეთანხმების პარამეტრების შესაბამისად, უფრო დიდი პრობლემები 
გვექნება. პროგნოზირებულია, რომ ნედლეულის გამოყენება 2060 წლისთვის გაორმაგდება. ამავდროულად, 
ფოლადის, ბეტონის და ცემენტის წარმოება უკვე სათბურის გაზების გამოყოფის ძირითადი წყაროა.  
 
2050 წლისთვის სამშენებლო სექტორის დეკარბონიზაცია მოითხოვს შენობების ენერგოეფექტურობის მნიშვნელოვან 
გაუმჯობესებას, სამშენებლო მასალების წარმოებისას ნახშირბადის  შემცირებას, გარემოს დაცვისადმი პოლიტიკური 
ვალდებულების გაზრდას და ზოგადად ენერგოეფექტურობაში ინვესტიციების გაზრდას. ბოლო შვიდი წელი 
დედამიწაზე ყველაზე ცხელი იყო. ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს (IEA) წარმომადგენლებმა მოითხოვეს 
მეტი ენერგოეფექტურობა გლობალური დათბობის შედეგების თავიდან ასაცილებლად. 
 

                                                 
16 http://web.archive.org/web/20221215121554/http://www.columbia.edu/~jeh1 
17 http://web.archive.org/web/20221215121306/https://acp.copernicus.org/articles/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.pdf 
18 http://web.archive.org/web/20221215122914/https://www.nbcnews.com/id/wbna33354627 



ვერ ხედავთ პირდაპირ კავშირს წყალდიდობის შედეგად დაღუპულებს ან გვალვისგან დატანჯულ ადამიანებსა და 
ენერგიის არაეფექტურ მოხმარებას შორის? დიახ, კავშირი აშკარა არ არის. ისევე, როგორც არის კავშირი როდესაც 
ვინმე  ქუჩაში ერთ სიგარეტის ნამწვს აგდებს ურნის გვერდით. თითო სიგარეტის ღერი და ქვეყანა ნაგავშია. 
 
თუ ყველა ჩათვლის, რომ მის პირად მონაწილეობაზე არაფერია დამოკიდებული, მაშინ მომავალი თაობები ჩვენგან 
მიიღებენ მძიმე მემკვიდრეობას, ბევრად განსხვავებულს რა მემკვიდრეობაც მიღებული გვაქვს  ჩვენი წინაპრებისგან. 
ჩვენი ისტორიული  გამოცდილება ენერგოეფექტურ მშენებლობაში მართლაც შთამბეჭდავია. 
 
ვიყოთ უფრო ჭკვიანები. მოვიქცეთ ცივილიზებული ხალხივით და არა მხოლოდ დავირქვათ, რომ ვართ 
ცივილიზებულები. ამას შევძლებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ იმ რესურსების ეფექტურ გამოყენებას, რაც 
გვაქვს. 
 
საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული მეგალითები წარმოადგენს ერთ-ერთ უძველეს ნაგებობას არა მარტო 
ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელს მსოფლიოში. საქართველოში ცნობილია თრიალეთის მეგალითები, ჯავახეთის 
მეგალითები, ბაკურიანი - თორის მეგალითები, აფხაზეთის მეგალითები, ლაზეთის მეგალითები. მეგალითების 
ზუსტი დათარიღება ძნელია: ზოგ მკვლევარს მიაჩნია, რომ უძველესი ნიმუშები შეიძლება III ათასწლეულსაც 
მიეკუთვნოს. ასეთ ნაგებობებს ზოგ შემთხვევაში ციკლოპურ ნაგებობებსაც უწოდებდნენ. მეგალითები (მეგა... 
"დიდი" და ...ლითი "ქვა"), უზარმაზარი, დაუმუშავებელი და დამუშავებული ქვის ლოდებისაგან აღმართული 
ნაგებობა. საქართველოში მათ გმირთა ნაკვეთებს, დევთა ნასახლარებს და ქვაკაცებს უწოდებდნენ 
(http://www.saunje.ge/index.php?id=930&lang=ka). ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე მრავლად გვხვდება დაუმუშავებელი 
ლოდებით ნაშენი სიმაგრეები და საცხოვრებელი კომპლექსები. 

აბულის ციხე 
 

 
კედლის ასაგებად იწყობოდა 
გარე და შიგა რიგების 
მიმმართველი ლოდები, ხოლო 
სივრცე მათ შორის ივსებოდა 
უფრო წვრილი ქვებითა და 
ნატეხებით, ანუ 
თბოიზოლაციით. ქვის 
კედლები ამოყვანილია 3 - 4 

მეტრის სიმაღლეზე, შემდეგ 
ზოგ შემთხვევაში კი იწყება 
ალიზის კედელი.  

 
 
 
 
 
 
 

 
მეგალითური ციხის გეგმა  
 

 

თავისთავად მეგალითური ნაგებობები ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ მათი 
ენეგოეფექტურობის მახასიათებლებზე. როგორც წარმოდგენილი ნახაზებიდან ჩანს მეგალითურ ნაგებობას აქვს 
გარე შემომზღუდი ოვალური ფორმის კედელი და შიდა ნაგებობის ასევე ოვალური ფორმის კედელი, რომელიც 
ბევრად სქელია ვიდრე გარე კედელი. გარე კედელი ახდენს ტერიტორიის შემოფარგვლას, გარდა ამისა მისი 
საშუალებით ხდება ძირითადი ნაგებობის გაბატონებული ქარებისაგან დაცვა, რადგან ეს ციხე განლაგებულია 
ამაღლებულ ადგილზე. რაც შეეხება ნაგებობას რომლის შიგნით არის სათავსოები ასევე აქვს ე.წ წინაკარი, ანუ 
შესავლელთან გაკეთებულია კორიდორი რაომელიც იცავს შესასვლეს სიცივისაგან. აღსანიშნავია ისიც, რომ 
შესასვლელის წინ მოწყობილ კორიდორს შესასვლელები აქვს გვერდებიდან, რათა საცხოვრებელი დაცული 



ყოფილიყო დამჭოლი ჰარისაგან. შენობის ოვალური ფორმა არის იდეალური ფორმა, რადგან როდესაც ჩვენ 
ვითვლით გრუნტზე განლაგებული იატაკის თბოდანაკარგებს, შენობის კუთხეებში 4 მ2 ხდება დანაკარგების 
გაორმაგება. ოვალური ფორმის შეთხვევაში, კი ეს არ ხდება.  ამ მხრივ საინტერესო აღმოჩნდა ნორდევანის 
ციკლოპური ციხის გეგმაც.    

  

თბოდანაკარგები გრუნტზე განლაგებული იატაკიდან 
 
 

ნორდევანის ციკლოპურ ციხის გეგმაზე მკაფიოდ ჩანს, რომ შიდა კედლები სწორია და ნაგებობის შიდა გეგმარება 
ოთხკუთხედია. აქ იმდროინდელმა ინჟინრებმა (სხვას უბრალოდ ვერაფერს ვუწოდებ ადამიანებს, რომლებიც ამ 
დონეზე ერკვეოდნენ თბოფიზიკაში) მიიღეს გადაწყვეტილება,  გარე კედლის სისქის კუთხეების გაორმაგებით და 
მომრგვალებით მოეხსნათ კუთხეებიდან თბო-დანაკარგების პრობლემა. ნახაზიდან ჩანს, რომ ნაგებობას სამი 

კედელი სქელი და დაცული აქვს ხოლო ერთი კედელი ნაკლები სისქისაა. 
ამასთანავე ნაგებობის სქელი კედლების და თხელი კედლის შეერთების 
ადგილები იდეალურად არის გაკეთებული თანამედროვე ნორმებისა და 
რეგულაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, რათა თავიდან ავიცილოთ ე.წ. 
სიცივის ხიდები. თხელი კედელი გარემოს ზემოქმედებისაგან დაცულია 
წინკარით. ანუ შენობის წინ განლაგებული სათავსით, რომელსაც შესასვლელი 
გაკეთებული აქვს გვერდიდან (წყარო: 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%9D%
E1%83%A8%E1%83%99%E1%83%98). 

 
სვანური საცხოვრებელი 
 
სვანური კოშკები UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებს წარმოადგენს. სვანური საცხოვრებელი შედგება 
კოშკისა და მაჩვიბისაგან. გამოიკვეთა განსხვავებები სვანურსა და მთის სხვა რეგიონების საცხოვრებელ 
არქიტექტურას შორის. ეს გულისხმობს სამშენებლო მასალასა და ტექნოლოგიას, მხატვრულ-არქიტექტურულ სახეს 
და სხვა. მაჩუბ, მაჩვიბ - სვანური სახლის ქვედა სართული რომელიც განსაზღვრული იყო ოჯახის ზამთრის 
საცხოვრებლად. საცხოვრებლის ცენტრში გამართული იყო კერა და კერის თავზე დაკიდული იყო ბრტყელი 
ფიქლის ქვა. ზამთრობით ოჯახთან ერთად მაჩვიბში იმყოფებოდა საქონელიც, რომელიც ადამიანთა 
საცხოვრებლიდან გამოყოფილი იყო ხის ტიხრით.  ტიხრების საშუალებით საცხოვრებელი იყოფოდა სამ ნაწილად: 
საცხოვრებელი, საქონლის სადგომი და თივის დასაყრელი ბაგა. გომური მოწყობილი იყო ჩრდილოეთით 
ხარებისათვის და დასავლეთით ძროხებისთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხარი გაცილებით მეტ სითბოს 



გამოყოფს ვიდრე ძროხა და ამიტომაც ჩრდილოეთ კედლის მხარეს, 
ათავსებდნენ ხარებს. სვანური კოშკი —ჩვეულებრივ 20-25 მეტრი სიმაღლისა. 
შედგებოდა 4-5, ან იშვიათად 6 სართულისგან. ქვედა სართული, რომლის 
კედლები 1,5 მეტრამდე სისქისაა, მეტწილად ყრუა, შესასვლელი მეორე 
სართულის დონეზეა მოწყობილი. სიმაღლეში კოშკი ვიწროვდება და კედლების 
სისქეც 0.7 - 0.8 მეტრამდე მცირდება. სართულები შიგნით ერთმანეთთან 
გადასატანი ხის კიბეებითაა დაკავშირებული. გადახურულია ორფერდა 
სახურავით. რომელიც კარგად იჭერდა თოვლის ფენას. თოვლი კი თავის მხრივ 
წარმოადგენს შესანიშნავ თბოსაიზოლაციო ფენას.  აღსანიშნავია, რომ სვანურ 
კოშკს განსაკუთრებული სახურავი აქვს. თითქოს იგი ზემოდანაა ჩამოცმული 
კოშკის კედლებზე და დატოვებული აქვს საჰარო თაღები. ხშირ შემთხვევაში ამ 
ღიობებს განიხილავენ როგორც სათოფურებს და რატომღაც არ ფიქრობენ, რომ 
სვანური კოშკები აშენებულია X-XII საუკუნეებში და  ქართული წერილობითი 
წყაროების მიხედვით კი ცეცხლსასროლი იარაღი პირველად მოხსენიებულია 
XV საუკუნეში. სვანური კოშკის ბოლო სართულზე მოწყობილი საჰაეროების 
დანიშნულება უნდა განვიხილოთ როგორც კონდესატის თავიდან აცილების 
საშუალება.  სვანურ კოშკს აგებდნენ რიყის ქვითა და ლოდებით, იყენებდნენ 
ფიქალსაც (უშგული). სვანური კოშკები აგებულია კირის დუღაბით და 
გარედანაც კირის დუღაბით არის გალესილი. კირის დუღაბს აქვს ტენისა და 

ყინვის გამძლეობის მაღალი მახასიათებლები. სვანური კოშკი უმეტეს შემთხვევაში საცხოვრებელ სახლთანაა 
დაკავშირებული (მურყვამი ანუ კოშკიანი სახლი), ან ცალკე დგას. უნდა აღინიშნოს, რომ სვანურ კოშკს ასევე ზვავის 
საწინააღმდეგო მნიშვნელობაც ჰქონდა. 
 
ამ კონსტრუქციას არა პრაგმატული გადაწყვეტა ჰქონდა ქართულ  გვირგვინიან დარბაზებში, სადაც დედაბოძის 
ზემოთ ან დარბაზის გვერდით კედლებთან ახლოს დამონტაჟებულ ოთხ ბოძზე  იგებოდა ხის ნათალი მორებით, 
რომლებიც საოცარი მათემატიკური გათვლებით ისეთი დახრის კუთხით იდებოდა ერთმანეთზე, რომ დარბაზში 
დანთებული ცეცხლიდან სითბო უკან დაბრუნებულიყო საცხოვრისში, ხოლო ნამწვი აირი გარეთ გატყორცნილიყო. 
ასეთი ჭერი შეგვიძლია ასევე განვიხილოთ როგორც მზის მილი, რადგანაც აქედან მზის სინათლე შემოდიოდა 
დარბაზში. დარბაზს ჰქონდა შესანიშნავო თბოიზოლაცია, ვინაიდან კედლების სამი მხარე მთლიანად მიწის ქვეშ 
იყო, ხოლო შესასვლელის მხარეს განლაგებული იყო დერეფანი. დარბაზის გვირგვინი გარედან იფარებოდა 
დატკეპნილი მიწით.  
 
 

          
წყარო:https://www.tbilisiarchitecture.net/origins-of-domed-pillar-
houses/?fbclid=IwAR0IXritTk6HVx0rMxYVxzvaYFMivT1dfFEPXOeied5xqA1mbpvEYHVRWx0  
 
აქ წარმოდგენილი ქართული საცხოვრებლების მცირე მიმოხილვიდანაც კი კარგად ჩანს რა დიდი სამშენებლო 
ტრადიციების მემკვიდრეები ვართ, რომელსაც სერიოზული სამეცნიერო  შესწავლა ესაჭიროება სხვადასხვა დარგის 
მეცნიერებისაგან.  
 

ავტორი ნანი მეფარიშვილი ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  



 
პროექტი - "სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის 

განხორციელებაში" ფაზა 2 

2018-2021 წლებში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ წლებში 
განხორციელდა პროექტი "სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის 
განხორციელებაში" (ფაზა 1), რომლის  მიზანი იყო სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, მათი ჩართულობის 
გაზრდა ქვეყნის ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის (NDC) მომზადებისა და განხორციელების პროცესში, რათა 
მომხდარიყო მათი შენიშვნებისა და შეხედულებების გაზიარება, უზრუნველყოფილი ყოფილიყო არსებული NDC-
ის გაუმჯობესება, დროული განხორციელება და პროცესების გამჭირვალობა; 

პროექტის სამ წლიან პერიოდში მოხდა სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის ჩამოყალიბება, სადაც 
გაერთიანდნენ კლიმატის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ურბანისტიკის 
სფეროში მომუშავე ორგანიზაციები,  რომლებმაც შეიმუშავეს სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი პოზიცია 
საქართველოში ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის (NDC) დანერგვაზე და რეალისტური კლიმატის 
ცვლილების სამოქმედო გეგმის 2021-2030-ის შემუშავებაზე. ასევე,  ხელი შეეწყო სამოქალაქო ორგანიზაციების 
შესაძლებლობების გაძლიერებას, საშუალება მიეცათ მათ გაწევრიანებულიყვნენ  კლიმატის ცვლილების 
მიმართულებით მოქმედ ქსელებსა და ალიანსებში, მოხდა მათი მონაწილეობის გაზრდა  ქვეყნის კლიმატის 
ცვლილების  პოლიტიკის შემუშავებასა  და დანერგვაში.  პროექტის ფარგლებში შეიქმნა საზოგადოებრივი ქსელი 
(ndc-georgia@googlegroups.com), რომელიც საშულებას აძლევს წევრებს ინფორმაციის გაზიარებისა, საკუთრი 
მოსაზრებებისა და შეხედულებების დაფიქსირების. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა არაერთი დოკუმენტი და 
მომზადდა ხედვა NDC-ის პროცესებთან დაკავშირებით. და ა. შ. 

2022 წელს, პროექტის მიმდინარეობა გადავიდა ახალ ეტაპზე (2022-2024 წწ.). პროექტის მიმდინარეობის მე-2 ფაზაში 
დაიგეგმა ასევე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. მიმდინარე ფაზა წარმოადგენს ლოგიკურ გაგრძელებას უკვე 
განხორციელებული საქმიანობების (ფაზა 1) და მისი მიზნები და ამოცანებია:  

 გაიზარდოს სამოქალაქო საზოგადოების სუბიექტების  წვლილი კლიმატის ეროვნულ პოლიტიკის წარმართვაში; 
 
 გაძლიერდეს სამოქალაქო საზოგადოების სუბიექტების შესაძლებლობა და გათვალისწინებულ იქნას  მათი 

მოთხოვნები კლიმატის ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის (NDC) განხორციელების პროცესში; 
 

 კლიმატის პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსიების წარმართვა საზოგადოების ფართო ფენების 
მონაწილეობით; 
 

 ხელი შეეწყოს ადგილობრივი კლიმატის ინიციატივების თემატური განხილვის გააქტიურებას და კლიმატის 
ეროვნული დღის წესრიგის გამდიდრებას სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით; 
 

 მოხდეს ცოდნისა და ინფორმაციის გაზიარება ადგილობრივ მოსახლეობასა და სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებს შორის  და პირიქით; 
 

 ხელი შეეწყოს საქართველოში ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის  (NDC) შესაბამისი თემების 
განსახილველი სივრცის შექმნას, რათა  რაც შეიძლება მეტ ადამიანს  მიეცეს შესაძლებლობა აზრებისა და 
შეხედულებების გასაზიარებლად;  
 

 ხელი შეეწყო თანამშრომლობის ინიცირებას  და გაძლიერებას "მერების შეთანხმებასთან", მერების ალიანსთან, 
რათა შეაფასდეს  პროგრესი და გამოვლინდეს ბარიერები და გამოწვევები ეროვნულად განსაზღვრული 
წვლილის   (NDC) განხორციელებასთან  დაკავშირებით; 
 

 ხელს  შეეწყოს ცნობიერების კამპანიის წარმართვას ეფექტური საკომუნიკაციო არხების საშუალებებით და ა.შ. 
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განხორციელებაში“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-
საქართველო, „დედამიწის მეგობრები-გერმანია (BUND)“-თან თანამშრომლობით, გერმანიის ფედერალური 
რესპუბლიკის გარემოს დაცვის, ბუნების კონსერვაციის, მშენებლობის, ბირთვული უსაფრთხოების და მომხმარებელთა 
დაცვის (BUM) სამინისტროს მიერ. 
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