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ეს შენი მიზნების წიგნია. და არა მარტო...
შენს მიზნებს ბევრი საერთო აქვს სხვებთანაც.

პირველ რიგში, ოჯახის წევრებთან; მერე – მეგობრებსა და კლასელებთან; ასე
ვე – სოფელთან, ქალაქთან და თუნდაც მთელ ქვეყანასთან; რა თქმა უნდა, შენს 
თაობასთან და მსოფლიოსთანაც კი.

ისიც ფაქტია, რომ ჩვენს მიზნებსა და ინტერესებს სხვებიც უნდა ითვალისწინებდნენ.

ეს წიგნი კიდევ ათასობით შენს თანატოლს გადაეცა და შენ მსგავსად მათაც ახ
ლა  ხან გადაშალეს.

ასე რომ, შეგვიძლია მიზნები გავაერთიანოთ და ჩვენი დღის წესრიგი შევქმნათ – 
ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის! წინ ხომ „ნიკო კეცხოველი 2019“–ია, რომელიც 
თა ნამშრომლობის, ინიციატივების დაგეგმვისა და განხორციელების არაერთ შე
საძლებლობას მოგვცემს.

საერთო მიზნების გარშემო უკვე მთელი მსოფლიო თანხმდება. 2015 წლის 25 
სექტემბერს გაეროს 193 წევრმა ქვეყანამ მიიღო სახელმძღვანელო დოკუ
მენტი  „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი 
განვითარებისათვის“.

დოკუმენტი 17 მიზანსა და 169 ამოცანას მოიცავს (მივუთითოთ ბმული), ყველა 
თანამედროვე გამოწვევას პასუხობს, პირველ რიგში, გარემოს დაცვაში, რაც 
ჩვენი კეთილდღეობის აუცილებელი პირობაა.

ასე რომ, თამამად ჩამოაყალიბე საკუთარი მიზნები, მოარგე „მდგრადი 
განვითარების დღის წესრიგს“ და გადადგი ნაბიჯი მათი შესრულებისკენ.

დაგვიკავშირდი:

Greenwatch@cenn.org 
(995 32) 275 19 03
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#კეცხოველისპრემია2019

პარტნიორები ჩემი მიზნების შესასრულებლად:

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი 

CENN-ის წარმომადგენელი

მედია ორგანიზაციის წარმომადგენელი
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dedamiwis 
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TanamSromloba
saerTo miznebisTvis



2015 წლის 25 სექტემბერს გაეროს 193 წევრი ქვე-
ყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წეს-
რიგის დოკუმენტზე, სათაურით - „ჩვენი სამყა როს 
გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი 
გან ვითარებისათვის“. ეს დღის წესრიგი მოიცავს 17 
მიზანსა და 169 ამოცანას.

ახალი მიზნები წარმოადგენენ  გაბედული მდგრადი 
განვითარების დღის წესრიგის ნაწილს, და ორი ენ-
ტირებული არიან მდგრადი განვითარების სამ ურ თი-
ერთდაკავშირებულ ელემენტზე: ეკონომიკუ რი ზრდა, 
სოციალური ინკლუზია და გარემოს დაც ვა.

მდგრადი განვითარების მიზნები არის შედეგი სამ 
წლიანი გამჭვირვალე მონაწილეობრივი პრო ცე  სისა, 
სადაც ისმის ყველა დაინტერესებული მხა რისა და 
ადამიანის ხმა. ეს არის უპრეცედენტო შე თანხმება 
მდგრადი განვითარების შესახებ 193 წევრ ქვეყანას 
შორის. ამ მიზნების განხორციელების აუცილებლობას 
მხარს უჭერენ მსოფ ლიოს სამოქალაქო საზოგადოება, 
ბიზნესი, პარ ლამენტარები. გადაწყვეტილება მდგრადი 
განვითარების მიზნების შემუშავების პროცესის დაწ  -
ყების შესახებ მიღებულ იქნა გაერო-ს წევრი ქვეყ-
ნების მიერ, გაერო-ს კონფერენციაზე მდგრადი 
განვითარების შესახებ (რიო + 20), რომელიც 2012 
წელს რიო დე ჟანეიროში ჩატარდა.



cenn.org            environment.cenn.org            forestry.ge

#კეცხოველისპრემია2019

მიზანი 1
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siRaribes

როგორ აღმოფხვრიდი სიღარიბეს შენს 
გარშემო?



cenn.org            environment.cenn.org            forestry.ge

მდგრადი განვითარების მიზნები

სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა 

სიღატაკის ყველა ფორმის აღმოფხვრა 2030 
წლისათვის. დიახ, ეს ამბიციური მი ზა ნია - მაგ     -
რამ გვჯერა, რომ მისი მიღწევა შესაძ ლე ბე -
ლია. 2000 წელს მსოფლიომ აიღო ვალ დე  -
ბულება 15 წელიწადში სიღარიბის ნა ხევ რამ-
დე შემცირების შესახებ, და ჩვენ მი ვაღ წიეთ 
ამ მიზანს. თუმცა, მთელ მსოფლიოში 800 მი-
ლიონზე მეტი ადამიანის შემოსავალი ახლაც 
არ აღემატება დღეში 1.25 დოლარს. რაც ნიშ-
ნავს, რომ ევროპის მთელი მოსახლეობის ექ  ვი-
ვალენტური რაოდენობის ადამიანები სიღა ტა -
კეში ცხოვრობენ. ახლა დროა არსებულ ცოდ -
ნაზე დაყრდნობით ერთად აღმოვფხვრათ სიღა-
რიბე. 
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ara
SimSils

როგორ შეუწყობდი ხელს მდგრად სოფლის 
მეურნეობას შენს გარშემო, სასურსათო 

უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების 
უზრუნველყოფას ან შიმშილის აღმოფხვრას?
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შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსა ფრ-
თ  ხო ებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღ-
წე ვა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის 
ხელ  შეწყობა. 

გასული 20 წლის განმავლობაში შიმშილი თით-   
ქმის ნახევრამდე შემცირდა მთელ მსოფ ლი  -
ოში. ბევრი ქვეყანა, სა დაც ადამიანები არა-
სრულფასოვანი კვებისა და შიმშილის გამო 
იტან ჯებოდნენ, ახლა ახერ  ხებს ყველაზე მოწ-
ყვლადი მოსახლეობის კვე ბი თი საჭიროების 
დაკმაყოფილებას. ეს დაუ ჯე რებელი მიღწევაა. 
ახლა შეგვიძლია, უფრო შორს წავიდეთ და 
ყველ გან აღმოვფხვრათ შიმ ში ლისა და არა-
სრულფასოვანი კვების პრობ ლემა. ეს კი ნიშ-
ნავს ისეთ საქმიანობას, როგორიც სოფლის 
მე ურნეობის პოპულარიზაცია და მცირე ფერ-
მერ  თა ხელშეწყობაა. ეს არ არის ადვილი საქ  -
მე, მაგრამ ჩვენ უნდა ვცადოთ, ყოველი ცხრი-
დან 1 ადამიანისათვის, რომელიც მშიერი იძი-
ნებს. წარ მოიდგინეთ სამყარო, სადაც მთე ლი 
წლის განმავლობაში ყველას მიუწვდება ხე ლი 
საკ მარისი რაოდენობისა და კვებითი ღირე ბუ-
ლების საკვებზე. ერთად ჩვენ ამას რეალობად 
ვაქცევთ 2030 წლისათვის. 
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მიზანი 3

janmrTeloba da 
keTildReoba

რა მაგალითს მისცემდი შენს მეგობრებს, 
რომელთაც უნდათ ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის დამკვიდრება თავიანთ ცხოვრებაში?
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ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის 
უზ  რუნ ველყოფა ყველა ასაკის ადამი ანის-
ათვის. 

ჩვენ ყველამ ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვა-
ნ ია კარგი ჯანმრთელობა. მას გავლენა აქვს 
ჩვენი მუშაობის შესაძლებლობებზე, და საერ-
თოდ, ცხოვრების ხარისხზე. სწორედ ამიტომ 
განისაზღვრა მიზანი ყველა ადამიანის ჯანმრ-
თელობის და მედიკამენტებსა და აცრებზე ხელ-
მი საწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ. 1990 
წლიდან მნიშვნელოვან წარმატებას მივაღწიეთ 
- ბავშვთა სიკვდილიანობა ნახევარზე მეტად 
შემცირდა და თითქმის ასეთივე მაჩვენებელია 
დედათა გარდაცვალების სფეროში. თუმცა სხვა 
მაჩ ვე ნებლები კვლავაც ტრაგიკულად მაღალია, 
მაგალითად: ყოველ წელს 6 მილიონზე მეტი 
ბავშვი კვდება თავის მეხუთე დაბადების დღემ-
დე, აფრიკის საჰარაში შიდსი მოზარდთა სიკვ-
დილიანობის ძირითადი მიზეზია. ჩვენ გვაქვს 
საშუალება, შემოვაბრუნოთ ეს პროცესები, რომ 
და კარგი ჯანმრთელობა არ დარჩეს მხოლოდ 
სურვილად.
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რა არის შენი როლი ყველასათვის 
თანასწორი განათლებისა  და სწავლის 
შესაძლებლობის უზრუნველყოფაში? 
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ინკლუზიური და თანასწორი განათლების 
უზ რუნ ველყოფა და უწყვეტი სწავლის შე-
საძ ლებ ლობის შექმნა ყველასათვის 

პირველ რიგში, ცუდი ამბები განათლების შესა-
ხებ: სიღარიბე, შეიარაღებული კონფლიქტები 
და სხვა საგანგებო სიტუაციები მთელ მსოფ-
ლიოში ძალიან ბევრ ბავშვს ტოვებს სკოლის 
მიღმა. რეალურად, განვითარებად რეგიონებში 
უღა რიბესი ოჯახების შვილებს სკოლის მიღმა 
დარ ჩენის ოთხჯერ მეტი ალბათობა აქვთ, ვიდ-
რე მდიდარ ოჯახებში მცხოვრებთ. ახლა კი კარგ 
ამბებს მოგახსენებთ: 2000 წლიდან არაერთი 
წარმატებული ნაბიჯი გადაიდგა მსოფლიოს 
ყვე    ლა ბავშვის დაწყებითი განათლებით უზ-
რუნ ველყოფის მიმართულებით. პირველად გა-
ნათ  ლე ბაში ჩართული ბავშვების რაოდენობამ 
განვითარებად რეგიონებში 91% -ს მიაღწია. 
ეს მაჩვენებელი კარგია ნებისმიერი სკოლი-
სათვის. მო დით, ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ 
კიდევ უკე თესი მაჩვე ნებელი გვქონდეს ყველა 
ბავშვის პირველად და საშუალო განათლებაში 
ჩართულობის, ხელ მისაწვდომი პროფესიული 
სწავლების, უმაღ ლეს განათლებაზე წვდომისა 
და სხვა თვალ საზ რისით. 
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genderuli
Tanasworoba

შენ რას აკეთებ გენდერული თანასწორობის 
მიღწევისათვის ყველა ქალისა და გოგონას 

შესაძლებლობების გაუმჯობესების 
მიმართულებით? 
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გენდერული თანასწორობის მიღწევა და 
ყვე ლა ქალისა და გოგონას შესაძ ლებ ლო-
ბების გაუმ ჯობესება 

განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს მსოფ-
ლიოში აღმშენებლობისა და სამართლიანობის 
მიმართულებით მიღწეული დიდი პროგრესი; და 
მაინც, გოგონები და ქალები კვლავ არათანა-
ბარ პირობებში რჩებიან. დიდია უთანასწორო-
ბა და    საქმებისა და ხელფასის თვალსაზრისით, 
კვლავ აუნაზღაურებელია „ქალის შრომა“, რაც 
გულისხმობს ბავშვის მოვლასა და ოჯახის საქ-
მეს, არსებობს დისკრიმინაცია აგრეთვე საზო -
გა დო ებ რივი გადაწვეტილებების მიღებისას. 
თუმ ცა იმედის მომცემია, რომ ახლა მეტი გო-
გოა სკო ლაში 2000 წელთან შედარებით. რე-
გიონების უმ რავლესობამ უზრუნველყო გენ დე-
რული თა ნას  წორობა დაწყებით სკოლაში. იზრ-
დება იმ ქალ ების პროცენტული მაჩვენებე ლი, 
რო      მ ელთაც შრომა უნაზღაურდებათ. მდგრადი 
გან ვითარების მიზნები ითვალისწინებს ქალ თა 
დისკრიმინაციის ნებისმიერ ადგილზე აღმოფხვ-
რას. ეს ადამიანის ძირითადი უფლებაა. 
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sufTa wyali
da sanitaria

რა საჭიროებას ხედავ  წყლის მდგრადი 
მართვისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის 

უზრუნველყოფის კუთხით შენს გარშემო?
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წყლის მდგრადი მართვისა და სანიტარი-
ული ნორ მების დაცვის საყოველთაო უზ-
რუნველყოფა 

დედამიწაზე ყველას უნდა მიუწვდებოდეს ხე-
ლი უსაფრთხო სასმელ წყალზე. ეს არის მი-
ზა ნი 2030 წლისათვის. მიმუხედავად იმი სა, 
რომ მსოფლიოში ბევ რი ადამიანია უზრუნ-
ველყოფილი სუფთა სას მელი წყლითა და სა-
ნი ტარიით, ასევე ბევრია იმ ადამიანთა რიც-
ხვი, რომლეთაც ამაზე წვდომა არა აქვთ. 
წყლის სიმცირე მსოფლიოს მოსახლეობის 40 
პროცენტზე მეტის პრობლემაა, და ეს მაჩ   ვე-
ნებელი, სავარაუდოდ, კიდევ უფრო გაიზრ-
დე  ბა კლიმატის ცვლილების შედეგად. თუ 
ჩვენ ამავე გზით სვლას განვაგრძობთ, 2050 
წლი სათვის წყლის ნაკლებობა, სულ მცირე 
,ოთხიდან ერთი ადამიანის პრობლემა გახდება. 
თუმცა შეგვიძლია ავირჩიოთ ახალი გზა - მეტი 
საერთაშორისო თანამშრომლობა, ჭაობებისა 
და მდინარეების დაცვა, წყლის გაწმენდის ტექ-
ნო ლოგიების შესახებ ცოდნის გაზიარება და 
სხვა, - ეს ყველაფერი ამ მიზნის შესრულებისკენ 
წაგ ვიყვანს. 
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xelmisawvdomi da 
usafrTxo energia

შენი აზრით, რა არის საჭირო საიმედო, 
სტაბილური და თანამედროვე ენერგიის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად?
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ხელმისაწვდომი, საიმედო, სტაბილური და
თა ნამედროვე ენერგიის საყოველთაო ხელ-  
მი საწვ დომობა 

1990 – 2010 წლებში 1.7 მილიარდით გაიზარდა 
ელექტროენერგიაზე ხელმისაწვდომობის მქონე 
ადამიანების რიცხვი. ეს პროგრესი ნამდვილად 
საამაყოა; და მაინც, რაკი მსოფლიოს მო სახ-
ლეობის რაოდენობა ზრდას განაგრძობს, მეტ 
ადამიანს სჭირდება იაფი ენერგია სახლებისა 
და ქუჩების გასანათებლად, ტელეფონებისა და 
კომპიუტერების მოხმარებისა და ყოველდღიუ-
რი საქმიანობისათვის. მნიშვნელოვანია, თუ 
რა გზით ვიღებთ ენერგიას; წიაღისეული საწ-
ვავი და სითბური გაზის ემისია მკვეთრად 
ცვლის კლი მატს და იწვევს დიდ პრობლემებს 
ყველა კონტინენტზე. ნაცვლად ამისა, შეგვიძ-
ლია, უფ რო ენერგოეფექტიანნი გავხდეთ და 
ინვესტიცია გან ვახორციელოთ სუფთა წყა რო-
ების მიმართულებით, რო გო   რიცაა: მზისა და 
ქა რის ენერგია. ამ გზით დავაკმაყოფილებთ 
მოთ ხოვნას ელექტრო ენერ გიაზე და იმავ დრო-
უ ლად დავიცავთ გარემოს. რას იტყვით ასეთ 
ბალანსზე?
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Rirseuli samuSao
ekonomikuri zrda

როგორ გგონია, რა არის საჭირო 
სტაბილური ეკონომიკისა და სამუშაო 
ადგილების უზრუნველსაყოფად შენს 

გარშემო? 
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სტაბილური, ინკლუზიური და მდგრადი 
ეკო  ნომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული 
და პრო დუქტული დასაქმება და ღირსეული 
სამუშაო ყვე ლასათვის 

ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ნაწილი 
არის სამუშაო, რომელიც ადამიანს აძლევს სა-
კუთარი თავისა და ოჯახის მოვლის საშუალებას. 
კარგია, რომ საშუალო კლასი მთელ მსოფ ლიოში 
იზრდება - ის ბოლო 25 წლის გან მავლობაში 
განვითარებად ქვეყ ნებში გასამმაგდა და მთე-
ლი მოსახლეობის მესამედზე მეტი შეადგინა. 
თუმცა 2015 წელს უთანასწორობამ იმატა, 
რადგან სამუშაო ადგილების რაოდენობა არ 
იზრდება სამუშაო ძალის პროპორციულად - 
შესაბამისად, 200 მილიონ ადამიანს არ აქვს 
სამუშაო. ეს რაოდენობა ბრაზილიის მთე ლი 
მოსახლეობის აოდენობის ექვივალენტურია. ეს 
ძალიან ცუდი მოვლენაა და სრულიად შეუსაბა-
მო ჩვენი საუკუნისთვის, ჩვენ შეგვიძლია, გა-
ვატა როთ პოლიტიკა, რომელიც წაახალისებს 
მეწარ მე ობასა და სამუშაო ადგილების შექმნას. 
ჩვენ შეგვიძლია, აღმოვფხვრათ იძულებითი 
შრო მა, მონობა და ადამიანების ტრეფიკინგი; 
და 2030 წლისათვის მივაღწიოთ მიზანს ყვე-
ლა ქალისა და მამაკაცისათვის ღირსეული 
სამუშაოს უზრუნ ველყოფის სფეროში.
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mrewveloba, inovacia
da infrastruqtura

რატომ არის საჭირო ინოვაციების 
ხელშეწყობა?
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მდგრადი განვითარების მიზნები

მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკ  -
ლუ ზიური და განვითარებული ინდუ სტ რი-
ალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყო ბა 

ტექნოლოგიური პროგრესი გვეხმარება, გავუმ-
კლავდეთ ისეთ დიდ გლობალურ გამოწვევებს 
როგო რიცაა სამუშაო ადგილების შექმნა და 
ენერგოეფექტიანობა. ინტერნეტმა უკეთ დაა-
კავ შირა და უფრო წარმატებული გახადა მსოფ -
 ლიო. რაც უფრო მეტად ვუკავშირდებით ერთ  მა-
ნეთს, ყვე  ლას უკეთ შეგვიძლია, ვისარ გებ ლოთ 
მსოფლიოში დაგროვილი ცოდნითა და ადა-
მიანების მიერ შექმნილი თანამედროვე ტექ-
ნოლოგიებით. და მაინც ოთხ მილიონ ადამიანს 
არ აქვს ინტერნეტზე წვდომა, რომელთა დი-
დი უმრავლესობა განვითარებად ქვეყნებში 
ცხოვ რობს. რაც უფრო მეტ ინვესტიციას გან ვა-
ხორციელებთ ინოვაციასა და ინფრა სტრუქ ტუ-
რაში, მით უფრო უკეთ ვიქნებით ყველა. ციფ-
რული უთანასწორობის აღმოფხვრა, მდგრა   დი 
მრეწველობის მხარდაჭერა და სა მეც  ნიერო 
კვლე  ვებში ინვესტირება მდგრადი განვი თა რე-
ბის ხელშეწყობის მნიშვნელოვანი გზებია.
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Semcirebuli
uTanasworoba

შენ რას აკეთებ უთანასწორობის 
შემცირებისთვის? 
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უთანასწორობის შემცირება ქვეყნებში და 
ქვე  ყ ნებს შორის 

დედამიწაზე უთანასწორობის არსებობა ახალი 
ამბავი არ არის და ისიც, რომ განაწილება სა-
მართლიანი არასოდეს ყოფილა. ჩვენ შეგ ვიძ -
ლია და ვალდებული ვართ შევუქმნათ ერთნაირი 
შე საძლებლობა ყველას, განურჩევლად ვინა-
ობისა და წარმომავლობისა. არათანაბარი შე-
მო სავალი გლობალური პრობლემაა, რომე-
ლიც გლობალურ გადაწყვეტას მოითხოვს. ეს 
გულისხმობს ფინანსური ბაზრებისა და ინს ტი -
ტუტების რეგულირების გაუმჯობესებას, გან  -
ვითარების ხელშეწყობას იქ, სადაც ეს ყვე  ლაზე 
მეტად არის საჭირო, აგრეთვე გულისხმობს 
ადა   მიანების დახმარებას, გადაადგილდნენ 
უსაფრ თ ხოდ შე საძლებლობების კვალდაკვალ. 
სი ღა რი ბესთან ბრძოლის თვალსაზრისით დიდ 
პროგრესს მივაღწიეთ ბო ლო 15 წლის გან მავ-
ლობაში, ახლა შეგ ვიძ ლია შევცვალოთ უთა-
ნასწორობის ძველი ისტო რია.
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qalaqebisa da
dasaxlebebis mdgradi
ganviTareba

როგორ გგონია, რატომ არის მნიშვნელოვანი 
ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, 

უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება? 
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მდგრადი განვითარების მიზნები

ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიუ-
რი, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება 

თუ თქვენ ადამიანთა უმრავლესობის მსგავსი 
ხართ, თქვენ ქალაქში ცხოვრობთ. მსოფლიოს 
მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ახლა ქალაქებში 
ცხოვრობს და 2015 წლისათვის ეს მაჩვენებელი 
მსოფლიოს მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 
ორ მესამედს მიაღწევს. ქალაქები იზრდება. 
1990 წელს ათი „მეგაქალაქი“ არსებობდა, 10 
მილიონი ან ცოტა მეტი მცხოვრებით. 2014 წელს 
უკვე 28 მეგაქალაქი იყო, სა დაც 453 მილიონი 
ადამიანი ცხოვრობდა. წარ მო უდგენელია? ბევრ 
ადამიანს უყვარს ქალაქი, აქ არის კულტურისა 
და ბიზნესის ცენტრები, აქ არის ცხოვრება. 
მაგრამ საქმე ისაა, რომ ქალაქი ხშირად 
სიღატაკის ცენტრია. ქალაქების მდგრადობის 
უზ რუნველსაყოფად უნდა შევქმნათ კარ გი, ხელ   -
მისაწვდომი საზოგადოებრივი საცხოვ რე    ბელი. 
ჩვენ შეგვიძლია, ხელი შევუწყოთ ღარიბ უბნებ-
ში ადამიანთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას; 
ინ ვესტიცია გან ვა ხორციელოთ საზოგადოებრივ 
ტრანს პორტ ში, შევქმნათ მწვანე სივრცეები და 
მეტი ადა მიანი ჩავრთოთ ურბანული დაგეგმვის 
შესა ხებ გადაწყვეტილებების მიღების პრო ცეს-
ში. ამ გვარად შევძლებთ, შევინარჩუნოთ  ის, 
რაც მო გვ წონს ქალაქში და შევცვალოთ, რაც 
არ მოგვ წონს.
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#კეცხოველისპრემია2019
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gonivruli 
moxmareba 
da warmoeba

შენი აზრით, რას გულისხმობს მდგრადი 
მოხმარება და წარმოება? გაიგე, ვინ არის 

#მწვანემომხმარებელი
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მდგრადი განვითარების მიზნები

მდგრადი მოხმარება და წარმოება 

ზოგი ადამიანი ბევრს მოიხმარს, ზოგი კი - ძა  -
ლი ან ცოტას. რეალურად მსოფლიოს მოსახ ლე-
ობის დიდი ნაწილის მოხმარება იმდენად მცი-
რეა, რომ მისი ძირითადი საჭიროებების დაკ მა-
ყო ფილებაც ვერ ხდება. ასეთი რამ მიუღებელია. 
ჩვენ შეგვიძლია, გვქონდეს სამყარო, სადაც 
ყველა შეძლებს მიიღოს ყველაფერი, რაც სა-
ჭი  როა არსებობისა და წარმატებისათვის. ჩვენ 
ისე უნდა განვსაზღვროთ ჩვენი საჭიროებების 
დაკმაყოფილების გზები და მოხმარების პრო-
ცესი, რომ ამავდროულად და ვიც  ვათ ბუნებ-
რივი რესურსები, რათა ჩვენს შემდეგ მო-
მა ვალმა თაობებმაც შეძლონ მათით სარ-
გებ  ლობა. რთულია ამ მიზნის განსაზღვრა, 
ჩვენ შეგვიძლია, უფ რო ეფექტიანად ვმარ-
თოთ ბუნებრივი რესურსები და უკეთ გავიტა-
ნოთ ტოქსიკური ნარჩენები, გლო  ბალურად 
გავანახევროთ საკვების ნარჩე ნები ერთ სულ-
ზე, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ბიზნეს მა და მომ-
ხმარებელმა შეამცირონ ნარჩენები და დაამ-
კვიდრონ მეორადი გადამუშავების პროცესი. 
და დავეხმაროთ ქვეყნებს, რომ ლე ბიც, ჩვეუ-
ლებრივ ბევრს არ მოიხმარენ, და ამ   კვიდრონ 
პასუხისმგებლიანი მოხმარების ტე ნ   დენ ცია.
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klimatis mdgradobis
miRweva

რა წვლილი შეაქვს შენს რეგიონს კლიმატის 
ცვლილებისა და მისი ზეგავლენის წინააღმდეგ 

ბრძოლაში? 
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კლიმატის ცვლილებისა და მისი ზე გავ-
ლენის წი  ნააღმდეგ გადაუდებელი ზომების 
გატარება 

ყველა ქვეყანა მეტ-ნაკლებად განიცდის კლი-
მატის ცვლილების გავლენას. ზოგი მეტად ზო-
 გი ნაკლებად. მი წისძვრებით, ცუნამებით, ტრო -
პიკული ციკ ლო ნებითა და წყალდიდობით გა-
მოწვეული წლიუ რი დანაკარგი საშუალოდ მი -
ლიარდობით დო ლარს შეადგენს. ჩვენ შე გვიძ -
ლია სიცოცხლის დანაკარგისა და სიღა რი  ბის 
შემცირება, თუ და  ვეხმარებით ისეთ მო წყვ-
ლად რეგიონებს, რომლებსაც ზღვაზე გა  სასვ -
ლელი არ აქვთ ან კუნძულოვანი სახელ მწი   -
ფოები, გახდნენ უფრო მდგრადები. გლო  ბა -
ლუ რი დათბობის გავლენა სულ უფრო მძი მე 
ხდება; იმატებს შტორმები, გვალვები და სხვა 
ექსტრემალური მოვლენები. პოლიტიკური ნე-
ბისა და ტექნოლოგიური ზომების მეშვეობით 
შე საძლებელია, შეიზღუდოს გლობალური საშუ-
ა ლო ტემპერატურის ზრდა ორი გრადუსი ცელ-
სიუსით პრეინდუსტრიული დონის ზემოთ და 
ამით კლიმატის ცვლილების გავლენის დამ ძი-
მებისათვის თავის არიდება. მდგრადი განვი-
თარების მიზნები ქვეყნებისათვის გან საზღვ რა-
ვენ ერთობლივ ღონისძიებებს ამ მნიშვ ნელოვან 
გამოწვევასთან გასამკ ლავებ ლად.
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#კეცხოველისპრემია2019
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რატომ არის შენი რეგიონისათვის 
მნიშვნელოვანი ოკეანისა და ზღვის რესურსების 
კონსერვაცია და მუდმივი გამოყენება  შემდეგი 

განვითარებისათვის?
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ოკეანისა და ზღვის რესურსების კონსერ  ვაცია 
და მდგრადი გამოყენება განვითა რე ბისათვის 

ოკეანე - მისი ტემპერატურა, ქიმიური შედ გე ნი ლობა, 
დინება, მასში არსებული სიცოცხლის ფორ მები 
განსაზღვრავენ შე საძლებელს ხდიან ადამიანის 
არსებობას. სამ მილიონზე მეტი ადამიანის საარსე-
ბო წყაროა დამოკიდებული საზ ღვაო და სანაპირო 
მრავალფეროვნებაზე, მაგ  რამ დღეისათვის მსოფ     -
ლიოს თევზის მარაგის დაახლოებით მე სა   მედი 
გა დაჭარბებით არის მოხმარებული. ეს არ არის 
ცხოვ რების მდგრა   დი საშუალება. ის ადა მიანებიც 
კი, რომ ლე ბიც საერთოდ არ ცხოვ რო ბენ ოკეა ნის 
ახ ლოს, ვერ იარსებებენ მის გარეშე. ოკე ა ნეები 
შთანთქავენ ადამიანის საქმიანობით წარ მო ქმ-
ნი ლი ნახშირორჟანგის დაახლოებით 30 პრო-
ცენტს; მაგრამ ჩვენ ახლა მეტ ნახ შირორჟანგს 
წარ მოვქმნით, ვიდრე ოდესმე და ამან ოკე ანეების 
მჟავიანობა 26 პროცენტით გაზარდა, სამრეწ ველო 
რევოლუციის დასაწ ყისთან შე დარებით. ჩვენი 
საქ მიანობა ძა ლი ან ბევრ ნაგავს წარმოქმნის - 
13,000 პლას ტიკის ნაჭერი ოკეანის ყოველ კვად-
რატულ კილომეტრზე. არა სასიამოვნოა არა? 
სა სოწარკვეთას ნუ მი ეცემით! მდგრადი გან ვი -
თა რების მიზნები გან საზღვრავენ წყალქვეშა სი-
ცოცხლის მართვისა და დაცვის ზომებს.
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რას აკეთებ დედამიწის ეკოსისტემების 
დაცვის, აღდგენის, ტყეების გონივრული 

მართვის, ნიადაგის დეგრადაციის შეჩერებისა და  
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისათვის შენი 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით? 



cenn.org            environment.cenn.org            forestry.ge
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დედამიწის ეკოსისტემების დაცვა, აღდგე ნა და 
მდგრადი გამოყენება, ტყეების გო ნივრული 
მარ თვა, გაუდაბურების აღ კვე თა, ნიადაგის 
დე გ რადაციის შეჩე რება და აღდგენა-გაუმ ჯობე-
სება, ბიომრა ვალ ფე რო ვ   ნების შენარჩუნება. 

ადამიანები და სხვა ცხოველები დამოკიდე ბუ  -
ლ  ი არიან მიწაზე არსებული სიცოცხლის სხვა 
ფორ მებზე, როგორც საკვებისა და სუფთა წყლის 
მიღებისა და კლიმატის ცვლილებასთან ბრძო-
ლის საშუალებაზე. მცენარეთა სამყარო ადა  მი-
ა ნის საკვების დაახლოებით 80 პროცენტს უზ-
რუნველყოფს. ტყეები, რომლებიც დედამიწის ზე-
დაპირის 30 პროცენტს შეადგენენ, ხელს უწ ყობენ 
ჰაერისა და წყლის სისუფთავისა და დე დამიწის 
კლი მატის ბალანსის შენარჩუნებას, არ უნდა და-
გვავიწყდეს, რომ აქ ცხოველთა მილიონობით სა-
ხეობა ბი ნადრობს. მაგრამ დე დამიწა და მასზე არ-
სებული სიცოცხლე ახლა გან საცდელშია, სახნავ-
სათესი მიწა 30–35-ჯერ უფრო სწრაფად ქრება, 
ვიდ რე ოდესმე, იზრდება უდაბნოების ფართობი, 
გადა შე ნების გზაზეა ცხოველთა ჯიშები. ჩვენ შე გვიძ-
ლია შე მოვაბრუნოთ ეს ტენდენცია. საბედ ნიეროდ, 
მდგრა დი განვითარების მიზნები ითვა ლის წინებს 
სახმელეთო ეკოსისტემის - ტყეების, ჭა ო  ბების, 
უდა ბური ადგილების კონსერვაციასა და აღდგენას 
2020 წლისათვის.
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შენი აზრით, როგორ შეიძლება 
მშვიდობის მიღწევა?



cenn.org            environment.cenn.org            forestry.ge

მდგრადი განვითარების მიზნები

მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩა-
მო ყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი გან ვი თა-
რებისათვის, მართლმსაჯულების ხელმი საწვ დო-
მობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგა რიშ ვალ დე -
ბული და ინკლუზიური ინს ტიტუციე ბის მშე ნებ ლო-
ბა ყველა დონეზე 

როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა - როგორ 
შეუძლიათ ადამიანებს, იკვებონ, ას წავ ლონ და 
ისწავლონ, იმუშაონ და შეინახონ ოჯა  ხი მშვიდობის 
გარეშე? და როგორ იქნება ქვე ყანაში მშვიდობა სა-
მართლის, ადამიანის უფ  ლებების დაცვისა და კანონის 
უზენაესობაზე დაფუძნებული მთავრობის გარეშე? მსო-
ფლიოს ზოგ რეგიონში მშვიდობა და სამართლიანობა 
მეტ-ნაკლებად დამკვიდრებულია და ადამიანე ბი ამას 
ჩვეულებრივ მოვლენად თვლიან, თუმ ცა სხვაგან 
შეიარაღებული კონფლიქტები, და ნა შა ული, წამება და 
ექსპლუატაცია აფერ ხებს გან ვითარებას. მშვიდობისა 
და სა მართ ლი ა    ნო ბის მიზნისაკენ ყველა ქვეყანა უნდა 
ის წრაფ  ოდეს. მდგრადი განვითარების მიზნები ით ვა-
ლისწინებს ძალადობის ყველა ფორმის აღ   მოფხვრას 
და მოუწოდებს მთავრობებსა და საზოგადოებებს, 
იპო ვონ კონფლიქტის მოგვა რე  ბისა და საფრთხის 
თავიდან არიდების გრძელ    ვადიანი საშუალებები. ეს 
ნიშნავს კა ნო  ნის უზენაესობის გაძლიერებას, უკანონო 
შეიარაღების ნაკადების შემცირებასა და გან ვითა რე-
ბადი ქვეყნების გლობალური მმართ ველობის ცენტრში 
მოქცევას.
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რა მნიშვნელობა აქვს შენთვის პარტნიორობას, 
მეგობრობასა და მიზნების მისაღწევად 

ერთობლივ ძალისხმევას? ვისთან ერთად 
ისურვებდი შენი მიზნების განხორციელებას? 
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პარტნიორობა მდგრადი განვითარების მიზნე-
ბის მისაღწევად 

მდგრადი განვითარების მიზნები სავალ დე-
ბულოდ გასაკეთებლ საქმეთა საკმაოდ ვრცელ 
ჩამონათვალს წარმოადგენს, ასე არ არის? ხან-
დახან სურვილი გიჩნდება, აღაპყრო ხელები 
და თქვა: „დაივიწყე, ეს ვერ შესრულდება! 
საერთოდ, რატომ უნდა ვეცადო“! მაგრამ ჩვენ-
ზე ბევ რი რამაა დამოკიდებული. ინტერნეტის, 
მოგ ზა ურობისა და გლობალური ინსტიტუტების 
წყა ლობით დღეს მსოფლიოს ქვეყნები უფრო 
მეტად არიან ერთმანეთთან და კავშირებული, 
ვიდრე ოდესმე. სულ უფრო მეტად ვლინდება 
კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ერთად 
მუ შაობის საჭიროება, ამასთან ერთად არც 
მდგრა დი განვითარების მიზნებია უმნიშვნელო 
მოვ ლენა. ამ მიზნებზე 193 ქვეყანა შეთანხმდა. 
წარ  მოუდგენელია, არა? 193 ქვეყანა რამეზე 
შე თანხმდა? საბოლოო მიზანი გულისხმობს 
ერების მიერ ყველა სხვა მიზნის მიღწევას.
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