gaakeTeT informirebuli arCevani!
moiTxoveT partiis / politikuri gaerTianebis saarCevno programa!
gamoikvlieT, iTvaliswinebs Tu ara programa garemosdacviT sakiTxebs da
rogor aris garemosdacviTi sakiTxebi integrirebuli
socialur-ekonomikur programaSi
gaarkvieT, ra zemoqmedeba eqneba programas rogorc garemoze, ise TiToeuli
ojaxis keTildReobaze (jandacva, dasaqmeba, adeqvaturi sacxovrisi)
xangrZlivvadian perspeqtivaSi

biomravalferovnebis
ganadgureba
haeris dabinZureba
- globaluri klimatis
cvlileba
- stratosferos ozonis
daSla
- urbanuli haeris
dabinZureba
- mJavuri naleqebi
- atmosferuli haeris
dabinZureba
- SenobebSi haeris
dabinZureba
- xmauri

- habitatiebis ganadgureba
- habitatebis degradacia
- saxeobebis gadaSeneba

ZiriTadi
garemosdacviTi
problemebi

wylis dabinZureba
- nitratebiTa
da fosfatebiT
dabinZureba
- dalamva
- infeqciebis gamomwvevebi
- toqsikuri qimiuri
nivTierebebiT
dabinZureba
- Jangbadis nakleboba
- pesticidebi
- navTobiT dabinZureba
- siTburi dabinZureba

sakvebiT uzrunvelyofis
problemebi
- gadaZoveba
- sasoflo-sameurneo miwebis
dakargva da degradacia
- Warbteniani teritoriebis
dakargva da degradacia
- Warbi TevzWera
- sanapiros dabinZureba
- niadagebis erozia
- niadagebis damlaSeba
- wylis nakleboba
- miwisqveSa wylebis Semcireba
da xarisxobrivi degradacia
- biomravalferovnebis
dakargva
- arasrulyofili kveba

narCenebi
- myari narCenebi
- saxifaTo narCenebi

რჩევები ამომრჩეველს
გაეცანით საარჩევნო პროგრამებს და ყურადღება გაამახვილეთ შემდეგ საკითხებზე:

 რა პოლიტიკის და კონკრეტული ინსტრუმენტების გამოყენებას გეგმავს პარტია საქართველოს გარემოს
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად?

 რა ღონისძიებებს გაატარებს პარტია საწარმოო დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად და შესამცირებლად?
 გააჩნია, თუ არა პარტიას პროგრამა (ან მიმართულება პროგრამაში) წყლის რესურსების დაცვისა და
რაციონალური გამოყენებისთვის?

 რა ღონისძიებებს გვთავაზობს პარტია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად და ჰაერის
დაბინძურების შესამცირებლად?

 რა სტრატეგია აქვს არჩეული პარტიას ნარჩენების მართვის სექტორში?
 ითვალისწინებს, თუ არა პარტიის პროგრამა ღონისძიებებს სოფლის მეურნეობაში პესტიციდების გამოყენების
შეზღუდვისთვის?

 რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს პარტია დაცული ტერიტორიების ეფექტური მართვის
უზრუნველსაყოფად და გეგმავს, თუ არა ის დაცული ტერიტორიების ქსელის გაფართოებას?

 როგორი დამოკიდებულება აქვს პარტიას წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების კომერციული მიზნით
მოპოვების (ჩეხვა, ნადირობა, თევზჭერა და სხვ.) მიმართ?

 ითვალისწინებს, თუ არა პარტიის პროგრამა ღონისძიებებს ტყის მერქნულ და არამერქნულ რესურსებზე
(სამასალე და საშეშე მერქანი, კენკროვანი და სხვ.) მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად?
ამავდროულად, არის, თუ არა ეს ღონისძიებები გამართლებული გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით?

 რა ღონისძიებებს გეგმავს პარტია დასაქმების შესაძლებლობების შექმნისთვის, როგორც ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში, ისე გარემოზე ზემოქმედების მქონე ეკონომიკის სხვა, მაგალითად,
სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და ენერგეტიკის სექტორებში?

 გეგმავს, თუ არა პარტია თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიური ან/და რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების
ტრანსფერის ხელშეწყობას და დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ზრდას ამ მიმართულებით?

 რას გპირდებათ პარტია იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს ენერგეტიკული სისტემის მდგრადობა
(ენერგიის მომარაგების უწყვეტობა) და ენერგიის სხვადასხვა წყაროებზე (ელექტროენერგია, გაზი, შეშა,
ნავთობპროდუქტები) ხელმისაწვდომობა როგორც სამომხმარებლო, ისე სამრეწველო მიზნებისთვის?

 რამდენად უსაფრთხოა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით და მომგებიანია სოციალურად პარტიის მიერ
დასახული ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები?

 ითვალისწინებს, თუ არა პარტიის პროგრამა ენერგოეფექტურობის პოლიტიკისა და ღონისძიებების
გატარებას (რაც პოზიტიურად უნდა აისახოს როგორც ქვეყნის ეკონომიკაზე, ისე თითოეული ოჯახის
კეთილდღეობაზე)?

 ითვალისწინებს, თუ არა პარტიის პროგრამა კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისთვის ღონისძიებების
გატარებას სხვადასხვა სექტორში (მაგ., სოფლის მეურნეობასა და ჯანდაცვის სექტორში)?

 რა ხედვა აქვს პარტიას ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის მექანიზმებთან დაკავშირებით და როგორ
უნდა მოხდეს ამ ხარჯების დაფინანსება?
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