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რეზიუმე 

საქართველოში მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემის (MHEWS) კატას
ტროფების რისკზე ცოდნის სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო გაანალიზდა გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის ფარგლებში „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის 
შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“. პროექტი ხორციელდება შვეიცარიის განვითარების 
სააგენტოს (SDC) ხელშეწყობით და წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 
ფართომასშტაბიანი ინიციტივის ნაწილს, „კლიმატით გამოწვეული კატასტროფის რისკის შემცირება 
საქართველოში“, რომელიც  მიმდინარეობს კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF) და საქართველოს, შვე
დეთისა და შვეიცარიის მთავრობების მხარდაჭერით. პროგრამის მიზანია მრავლობითი საფრთხის 
ადრეული გაფრთხილების სისტემის გაძლიერება, ადგილობრივი მოსახლეობის, საცხოვრებელი 
გარემოსა და ინფრასტრუქტურის მოწყვლადობის შესამცირებლად.

წარმოდგენილი ანალიზის მიზანია, შეისწავლოს მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილე
ბის სისტემის კატასტროფების რისკზე ცოდნის სამართლებრივი ბაზა და ინსტიტუციური მექა
ნიზმები საქართველოში, გამოავლინოს ხარვეზები და მოამზადოს რეკომენდაციები არსებულ 
კა ნონ მდებლობაში ცვლილებების შესატანად. სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო გაანა
ლიზდა მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის (WMO) მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფ
რთხილების სისტემის (MHEWS) საკონტროლო სიის1 საფუძველზე, რომელიც 2017 წელს შეიმუშავეს 
ასეთ სისტემათა საერთაშორისო ქსელის პარტნიორებმა. სია სტრუქტურირებულია ადრეული 
გაფრთხილების სისტემების ოთხი ძირითადი კომპონენტის ირგვლივ (ერთერთია კატასტროფის 
რისკზე ცოდნა) და მოიცავს იმ ძირითად კრიტერიუმებსა და ღონისძიებებს, რომელთა გამოყენებაც 
შესაძლებელია ადრეული გაფრთხილების სისტემათა შემუშავებაშეფასებისას. წარმოდგენილი 
ანალიზი ორგანიზებულია WMOის კატასტროფების რისკზე ცოდნის სპეციფიკური საკონტროლო სიის 
5 კრიტერიუმის მიხედვით:

1) ძირითადი საფრთხეებისა და მათთან დაკავშირებული საშიშროებების იდენტიფიცირება;
2) მოწყვლადობის, შესაძლებლობებისა და რისკების შეფასება;
3) დაინტერესებულ მხარეთა როლები და პასუხისმგებლობები;
4) რისკზე ინფორმაციის კონსოლიდაცია;
5) რისკზე ინფორმაციის ჩართვა ადრეული გაფრთხილების სისტემაში.

თითოეული კრიტერიუმის სამართლებრივი განზომილება განხილულია ცალცალკე, შესაბამის თავში, 
და აღწერს გამოვლენილ ხარვეზებსა და რეკომენდებულ ქმედებებს შემდგომი გაუმჯობესებისათვის.
ანა ლიზის ძირითადი მიგნებები და შესაბამისი რეკომენდაციები შეიძლება  შემდეგნაირად შეჯამ დეს:

1 მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემა, საკონტროლო სია: https://library.wmo.int/doc_num.
php?explnum_id=4463

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463
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საქართველოში არსებული საკანონმდებლო ბაზა მკაფიოდ არ განსაზღვრავს კატასტროფების 
რისკზე ცოდნის მართვის წესებს, მეთოდოლოგიებსა და უფლებამოსილებებს. გამოვლენილია 
საკანონმდებლო ხარვეზები და გაუმჯობესების საჭიროებები რისკზე ცოდნის მართვის ყველა 
ზემოაღნიშნულ კომპონენტთან მიმართებით. ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, შემოთავაზებუ
ლია როგორც ცვლილებების შეტანა ძირითად კანონებსა და მათ ქვემდებარე ნორმატიულ 
აქტებში, ასევე ახალი ტექნიკური და მეთოდოლოგიური დოკუმენტების შემუშავება/დამტკიცება და 
არსებულ სამართლებრივ მოთხოვნათა კორექტირება. უფრო კონკრეტულად, შემოთავაზებული 
რეკომენდაციები შესაძლებელია, წარმოდგენილი იყოს 3 ჯგუფად:

(1)  ტექნიკური რეგლამენტების მომზადება კონკრეტულ საფრთხეთა რისკების შეფასებაზე; 
(2) ტექნიკური რეგლამენტების მომზადება მონაცემთა შეგროვების სტანდარტიზაციასა და 

მართვაზე; 
(3) შესაბამის სამართლებრივ მოთხოვნათა გათვალისწინება მოქმედ კანონმდებლობაში, რა

თა საფრთხეთა რისკების შეფასება იყოს სავალდებულო და ჩატარდეს დადგენილი მეთო
დოლოგიით. 

რისკის შეფასების ტექნიკური რეგლამენტები, როგორც თითოეული (წყალდიდობა, გვალვა, 
ზვავი, მეწყერი, ღვარცოფი, ქარიშხალი, სეტყვა), ასევე მრავლობითი საფრთხისთვის

დღესდღეობით, საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული ბუნებრივ საფრთხეთა (მრავლობითი 
საფრთხის ჩათვლით) განსაზღვრისა და მათთან დაკავშირებული რისკების შეფასების ერთიანი 
მეთოდოლოგია, რომელსაც დაარეგულირებს სპეციალური სამართლებრივი ჩარჩო. 

 ძირითადი საფრთხეებისთვის, რეკომენდებულია რისკის შეფასების ტექნიკურ რეგლამენტ
თა შემუშავება, სადაც განისაზღვრება სტანდარტები და მეთოდოლოგიები შემდეგი მიზნებით: 
საფრთხის იდენტიფიცირება, შეფასება და მოდელირება, ასევე, რისკის შეფასება როგორც 
თითოეული, ასევე მრავლობითი საფრთხისთვის. სოციალურეკონომიკური მოწყვლადობის 
შეფასება საფრთხეთა მიმართ, რისკის პრიორიტეტიზაცია და შეფასება. 

 ტექნიკური რეგლამენტებით უნდა განისაზღვროს რისკების შეფასებაზე პასუხისმგებელი 
ორგანოები და გაიწეროს მხარეთა ფუნქციები, უპირველეს ყოვლისა, მონაცემთა შეგროვებისა და 
ურთიერთგაზიარების კუთხით. 

რისკზე ინფორმაციის კონსოლიდაცია  კატასტროფების რისკის მონაცემთა სტანდარტიზაციისა 
და მართვის ტექნიკური რეგლამენტი

ჰარმონიზაციისა და ურთიერთთავსებადობის პრინციპებზე დაფუძნებული ეროვნული სივრცითი 
მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) განვითარებისათვის, მნიშვნელოვანია საფრთხისა და 
რისკების მონაცემთა შესაბამისობა სისტემის სხვა მონაცემებთან. ამ მიზნით:
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	რეკომენდებულია ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება საფრთხისა და რისკების მონაცემთა 
მომზადებაგაზიარებისათვის, რათა ეს პროცესები ეყრდნობოდეს კანონით დადგენილ ჰარმო
ნიზებულ სტანდარტებსა და მეთოდოლოგიებს.

	ცენტრალურ სტანდარტიზებულ საცავში რისკებზე ინფორმაციის (მათ შორის, გეოგრაფიული 
საინფორმაციო სისტემების), ასევე, საფრთხეებსა და მოწყვლადობაზე მონაცემების კონსოლი
დაციისა და შენახვისთვის, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ინფორმაციის სექციური 
ინტეგრაცია დიფერენცირებულ მონაცემთა შეგროვების ეტაპზე. ასევე საჭიროა ეროვნული 
სტანდარტების დადგენა საცავში შესანახი ინფორმაციისა და მონაცემების სისტემატურად შეგ
როვების, გაზიარებისა და შეფასებისთვის. რეკომენდებულია ურთიერთთანამშრომლობისა 
და მეტამონაცემების სტანდარტთა მიღება, აგრეთვე, ორგანიზაციული ჩარჩოს გადახედვა 
მონაცემთა გაცვლის სფეროებში (მაგ: როგორიცაა საფრთხეები, მეტეოროლოგია, ჰიდროლოგია, 
ტოპოგრაფია, ნიადაგის მახასიათებლები, მცენარეულობა, დასახლებები, არსებული ინფრას
ტრუქტურა, მოსახლეობა და ხელმისაწვდომი სოციალურეკონომიკური თუ მატერიალური რე
სურსები; ასევე, კატასტროფის რისკის შეფასება, დაუცველობის შეფასება და ა.შ.).

	რისკის შეფასების (მოწყვლადობის ჩათვლით) შედეგები წარმოდგენილი უნდა იყოს ისე, რომ 
შესაძლებელი გახდეს მათი შედარება სხვადასხვა დონეზე და გამოყენება დიფერენცირებული 
მიზნებისთვის, ასევე, ზოგადი, ცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზის შექმნა.

	რეკომენდებულია გეოსივრცული მონაცემებისა და რუკების ეროვნული სტანდარტების დანერგვა, 
საფრთხეზე მონაცემებისა და რუკების შესაბამისობა ამ სტანდარტებთან და დაკავშირება ერთიან 
გეოსივრცულ პორტალთან.

	ამ რეგლამენტით უნდა დაიხვეწოს სხვადასხვა დაწესებულების როლი და პასუხისმგებლობა, 
ასევე, მათი თანამშრომლობა ინფორმაციის ურთიერთგასაზიარებლად. 

	ზემოაღნიშნული რეგლამენტის შესასრულებლად ხელსაყრელი ინსტიტუციური გარემოს შექმნი
სათვის, შესაბამისი ცვლილებები უნდა შევიდეს პასუხისმგებელ დაწესებულებათა დებულებე ბში 
(NEA, EMS, სხვა უწყებები და ორგანიზაციები, რომლებიც ვალდებულნი არიან, შეაგროვონ მო
ნაცემები).

	მონაცემთა გაზიარების პროცედურის განსახორციელებლად, რეკომენდებულია შესაბამისი 
უწყებრივი პროტოკოლების შემოღება.

რისკზე ინფორმაციასთან დაკავშირებულ მოთხოვნათა ჩართვა მოქმედ კანონმდებლობაში 

	იმისათვის, რომ საფრთხეთა რისკების შეფასება იყოს სავალდებულო და ჩატარდეს დადგენილი 
მეთოდოლოგიით, საჭიროა შესაბამის სამართლებრივ მოთხოვნათა გათვალისწინება მოქმედ 
კანონმდებლობაში. უნდა გაუმჯობესდეს სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც უკავშირდება 
კატასტროფების რისკის შემცირების ელემენტთა (მაგ: პრევენცია, რისკების სავალდებულო 
იდენტიფიკაცია და სხვა) სათანადოდ ასახვას დარგობრივი განვითარების გეგმებსა და კანონ
მდებლობაში; დასახვეწია აღსრულების მექანიზმებიც, უფრო კონკრეტულად: 

	უნდა გადაიხედოს სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის დაგეგმვის მარეგულირე
ბელი საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში, რათა მკაფიოდ განისაზღვროს მოთხოვნები 
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ბუნებ რივ საფრთხეებთან დაკავშირებული რისკებისა და მოწყვლადობის შეფასების ინკორპო
რი რებისათვის. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 
საქმიანობის კოდექსის დებულებები უნდა მოითხოვდეს საფრთხეზე ინფორმაციის (NEAის 
პასუხისმგებლობა) კომბინირებას რისკზე ინფორმაციასთან (EMSის პასუხისმგებლობა) და მის 
გამოყენებას სივრცითი, ქალაქთმშენებლობისა და სხვა გეგმების შემუშავებისას. ამ ინფორმაციის 
საფუძველზე (მოწოდებული მონაცემების, რუკებისა და მოდელების სახით), უნდა დადგინდეს 
რისკის ზონები სხვადასხვა დონის საფრთხესთან მიმართებით და გარკვეული შეზღუდვები და
წესდეს გამოვლენილ მაღალრისკიან ზონებში. ზონირების რუკები უნდა იყოს ინდიკატორული, 
როდესაც კონკრეტული საქმიანობისთვის შესაბამის ზონაში მოთხოვნილი იქნება დამატებითი 
შეფასება, ლოკალურობისა და მიზნობრიობის გათვალისწინებით. ეს საფრთხეებისგან დაცვას 
უზრუნველყოფს ჯერ კიდევ დაგეგმვის პროცესში. 

	შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს NEAსა და EMSის დებულებებში, რათა ხელი შეეწყოს თანამ
შრომლობასა და ჩართულობას სივრცით თუ ქალაქთმშენებლობით დაგეგმარებაში.

	განახლდეს მთავრობის დადგენილება N 260 „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი 
გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“  სახელმძღვანელო დოკუმენტი სივრცითი და მიწათ
სარ გებლობის გეგმების შემუშავებადამტკიცებისათვის. ვინაიდან დადგენილება მოითხოვს 
წინასწარი კვლევის ჩატარებას და აკონკრეტებს მის შინაარსსა და სტრუქტურას, ის უნდა შეი
ცავდეს გასათვალისწინებელ საფრთხეთა ჩამონათვალსაც. საფრთხეებთან დაკავშირებული 
რისკები უნდა შეფასდეს შემოთავაზებულ ტექნიკურ რეგლამენტთა საფუძველზე. ეს მოთხოვნა 
დადგენილების IV დანართში უნდა აისახოს, როგორც „სავალდებულო“, და არა როგორც „სარე
კომენდაციო“. უნდა განისაზღვროს ჩართულ დაინტერესებულ მხარეთა პასუხისმგებლობა და 
უფლებამოსილებებიც. 

	მიზანშეწონილია, განისაზღვროს სივრცითი და ქალაქთმშენებლობის გეგმების პროექტთა 
განხილვის პროცედურა, ბუნებრივ საფრთხეთა იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების კუთ
ხით, ასევე, შესაბამისი ინსტიტუტების პასუხისმგებლობები.

	სივრცითი და ქალაქთმშენებლობის გეგმების პროექტთა განხილვის პროცედურა უკავშირდე
ბა სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას (SEA). MEPAის მიერ შექმნილ საექსპერტო კო
მისიაში უნდა იყვნენ შესაბამისი ექსპერტები, რომლებიც შეაფასებენ, რამდენად სათანადოდ 
(დამტკიცებულ მეთოდოლოგიათა შესაბამისად) არის გათვალისწინებული გეგმებში კატასტროფის 
რისკის შეფასება. ამ მიზნით, შესაძლებელია სახელმძღვანელოს/საკონტროლო სიის შემუშავება.

	დამატებითი რეკომენდაციები უკავშირდება შემდეგ საკითხებს: საგანგებო სიტუაციების რის
კის მართვის გეგმების შემუშავება და განახლება, „კრიტიკული ინფრასტრუქტურის“ განსაზღვრა, 
უფლებამოსილებებისა და ვალდებულებების განსაზღვრა მრავლობითი საფრთხის შეფასებაში 
და სხვა.
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1. შესავალი

საქართველოს მთავრობა UNDPის მეშვეობით ახორციელებს პროგრამას, რომლის მიზანია, 
ქვეყანა ში შემცირდეს თემების, საარსებო საშუალებებისა და ინფრასტრუქტურის დაუცველობა 
კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების მიმართ, ისეთი გზებით, როგორიცაა ქვეყნის მასშტა
ბით კარგად ფუნ ქციონირებადი, მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემის 
დანერგვა და რისკის ინფორმაციაზე დაფუძნებული ადგილობრივი ღონისძიებების გატარება. 
პროგრამა შედგება სამი ურ თიერთდაკავშირებული პროექტისგან, რომლებსაც აფინანსებენ 
მწვანე კლიმატის ფონდი (GCF) და შვეიცარიისა (SDC) და შვედეთის მთავრობები (SIDA). GCFის მიერ 
დაფინანსებულ ღონისძიებათა მიზა  ნია ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელისა და მოდელირების 
შესაძლებლობების გაფართოება, ასევე, თემის მდგრადობის გაუმჯობესება MHEWSისა და რის
კის შემცირების ღონისძიებათა გატარებით; SIDAის პროექტი ხელს უწყობს საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლებასა და სტრუქტურულ ღონისძიებათა კომპონენტებს. SDCის პროექტი 
„კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“ 
აფართოებს კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობებს ქვეყანაში, ფოკუსირებულია 
ერთიან მეთოდოლოგიათა შემუშავებაგანხორციელებაზე საფრთხისა და რისკის მოდელირებისა 
და რუკების შედგენისათვის. ასეთი მეთოდოლოგიების მეშვეობით, შესაძლებელია მრავლობით 
საფრთხეებზე ინფორმირება, კატასტროფის რისკის მართვის მეთოდთა გაძლიერება ცენტრალურ 
თუ მუნიციპალურ დონეზე და მარეგულირებელი ჩარჩოების გაუმჯობესება.

ამრიგად, SDCის პროექტის ფარგლებში, საქართველოში გაანალიზდა მრავლობითი საფრთხის 
ადრეული გაფრთხილების სისტემის სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო MHEWS
ის ოთ ხიდან ერთი კომპონენტისთვის  კატასტროფის რისკზე ცოდნა. ანალიზის მიზანია, 
მიმოიხილოს და შეისწავლოს MHEWSის მოქმედი სამართლებრივი ჩარჩო და ინსტიტუციური 
მოწყობა საქართველოში, გამოავლინოს ხარვეზები და გასცეს რეკომენდაციები არსებულ 
კანონმდებლობაში ცვლილებების შესატანად. ანალიზმა აჩვენა, რომ მრავლობითი საფრთხის 
ადრეული გაფრთხილების სისტემის სრულად ფუნქციონირებისთვის, გასაუმჯობესებელია 
საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო. 

ანალიზი ჩატარდა WMOის MHEWSის საკონტროლო სიის2 კატასტროფის რისკზე ცოდნის მახასი
ათებელთა მიხედვით. 

2 მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემა, საკონტროლო სია, მსოფლიო მეტეოროლოგიური 
ორგანიზაცია, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463
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2. მეთოდოლოგია და წყაროები

ეს დოკუმენტი დიდწილად ეფუძნება ექსპერტთა ჯგუფის ანგარიშებს, რომლებიც მომზადდა გაეროს 
განვითარების პროგრამის ფარგლებში. ამასთანავე, შეგროვდა, დაიხვეწა და განახლდა არსებული 
ანგარიშები, რომლებიც შეეხება MHEWSის კატასტროფის რისკზე ცოდნის სიტუაციურ ანალიზს. 
წინა ანგარიშებიდან მიღებული დასკვნები, რომლებსაც ერთვის დამატებითი საკანონმდებლო და 
მარეგულირებელი მიმოხილვა, გაერთიანდა და დაჯგუფდა WMOის კატასტროფების რისკზე ცოდ
ნის სპეციფიკური საკონტროლო სიის 5 კრიტერიუმის შესაბამისად (დეტალური აღწერა მოცემულია 
ქვემოთ, შესაბამის თავში).

WMOის კატასტროფის რისკზე ცოდნის სპეციფიკური საკონტროლო სიის კრიტერიუმებია:
1. ძირითადი საფრთხეებისა და მათთან დაკავშირებული საშიშროებების იდენტიფიცირება;
2. მოწყვლადობის, შესაძლებლობებისა და რისკების შეფასება;
3. დაინტერესებულ მხარეთა როლები და პასუხისმგებლობები;
4. რისკზე ინფორმაციის კონსოლიდაცია;
5. რისკზე ინფორმაციის ჩართვა ადრეული გაფრთხილების სისტემაში.

გამოყენებულია სამაგიდო კვლევის შემდეგი მეთოდები: საქართველოს სამართლებრივ წყა
როთა მიმოხილვა, არსებული სამართლებრივი ინსტრუმენტების შეფასება და ძირითადი კანონ
მდებ ლობის გამოვლენა; დაკავშირებული და დამხმარე დოკუმენტების ანალიზი (ეროვნული 
და ადგილობრივი პოლიტიკისა და დაგეგმვის დოკუმენტები, მესამე მხარის შეფასებები, კანონ
პროექტები, შესაბამის სახელმწიფო უწყებათა მიერ გამოქვეყნებული მასალები და ა.შ.); სხვადასხვა 
დონის შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების შეგროვება, სიღრმისეული განხილვა და გაანალიზება 
(მაგ: საქართველოს კანონები/შესაბამისი ნაწილები; კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და 
ტექნიკური რეგლამენტები; დაწესებულებათა დებულებები, სადაც აღწერილია მათი როლები და 
პასუხისმგებლობები; და სახელმძღვანელო დოკუმენტები).

გამოვლინდნენ შესაბამისი დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის, MHEWSზე პასუხისმგებელ 
სამთავრობო დაწესებულებათა წარმომადგენლები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, 
რომელთაც შესაძლებლობა მიეცათ, წვლილი შეეტანათ მონაცემთა მიწოდებაში, ასევე, აქტიური 
და მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიეღოთ შეფასებაში, ხარვეზების გამოვლენასა და რეკომენ
დაციების შემუშავებაში. შეიქმნა თემატური ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც წარედგინა 
ანგარიშის პროექტი  ვალიდაციისა და კომენტარების მიღებისათვის.

ვინაიდან პროგრამა ფოკუსირებულია 7 ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ საფრთხეზე 
(წყალ დიდობა, გვალვა, ზვავი, ქარიშხალი, სეტყვა, მეწყერი და ღვარცოფი), აქცენტი გაკეთდა 
MHEWSთან დაკავშირებულ პასუხისმგებლობათა და მარეგულირებელ დოკუმენტთა სიღრმისეულ 
ანალიზზე ამ საფრთხეებთან მიმართებით. საქართველოს საკანონმდებლო და მარეგულირებე ლი 
ბაზის შესაბამისობის მიმოხილვა და ხარვეზთა ანალიზი დაეყრდნო ზემოაღნიშნულ 5 კრიტერი უმს 
WMOის კატასტროფის რისკზე ცოდნის სპეციფიკური საკონტროლო სიიდან (2018).
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3. ქვეყნის მიმოხილვა 

საქართველო მდებარეობს ევროპის სამხრეთაღმოსავლეთით, კავკასიაში, ევროპისა და აზიის 
სატრანზიტო გზაჯვარედინზე. მას ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება რუსეთის ფედერაცია, სამხრეთიდან 
 თურქეთი და სომხეთი, სამხრეთაღმოსავლეთიდან  აზერბაიჯანი და დასავლეთიდან  შავი 
ზღვა. საქართველოს საერთო ფართობი შეადგენს 69,700 კმ2ს (ტერიტორიული წყლების გარეშე). 
საქართველოს სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწა, საძოვრების ჩათვლით, მოიცავს 3,025,800 
ჰას (ტერიტორიის 43.4%), მიწის 40% დაფარულია ტყით, დანარჩენი 16.6% კი არის ტერიტორიები 
სხვადასხვა სახის მიწათსარგებლობისთვის (შიდა წყლები, დასახლებული პუნქტები და ა.შ.). მთიანი 
რელიეფის გამო, სასოფლოსამეურნეო მიწების დიდი ნაწილი საძოვრებია. ნაყოფიერი სახნავი 
მიწა მთლიანი სასოფლოსამეურნეო მიწების, დაახლოებით, მეოთხედს შეადგენს.3 საქართველო 
ხასიათდება მრავალფეროვანი ტოპოგრაფიით; ქვეყნის ტერიტორიას კვეთს სხვადასხვა სიმაღლის 
მთათა სისტემა. საქართველოს ტყეების, დაახლოებით, 95–98% ბუნებრივი წარმოშობისაა და 
მათი თითქმის 98% განლაგებულია დიდი და მცირე კავკასიონის ქედის კალთებზე. ტყეები ძალზე 
მრავალფეროვანია ქვეყნის ცხრა კლიმატური ზონის გამო, ნოტიო სუბტროპიკულით დაწყებული, 
მარადიული თოვლის ზონამდე. ტყეების უმეტესობა მთიანია, ამიტომ, ისინი მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებენ წყლის რეგულაციასა და ნიადაგის დაცვაში. ტყის არამდგრადი ექსპლუატაცია ხშირად 
იწვევს ეროზიას, წყალდიდობის რისკსა და წყლის ნაკლებობას.4

საქართველო, როგორც კავკასიის ეკორეგიონის ნაწილი, ბიომრავალფეროვნების მხრივ, აღია
რებულია ერთერთ განსაკუთრებულ ადგილად  ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილად. 
მისი ბუნება გამოირჩევა მრავალფეროვანი ფლორითა და ფაუნით, ენდემურ სახეობათა დიდი 
რაოდე ნობითა და გლობალური მნიშვნელობის ეკოსისტემებით. 2020 წლის მონაცემებით, საქარ
თველოში დაცულ ტერიტორიათა საერთო ფართობი შეადგენდა 793,351 ჰექტარს (აფხაზეთის ა/რ 
და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით)  მთლიანი ტერიტორიის 11,38%ს. საქართველოში IUCN იცავს 
სხვადასხვა კატეგორიის 94 ტერიტორიას, მათ შორისაა 14 სახელმწიფო ნაკრძალი, 13 ეროვნული 
პარკი, ბუნების 40 ძეგლი, 24 აღკვეთილი და 3 დაცული ლანდშაფტი.5 

საქართველოს მოსახლეობა 3728,6 ათასი ადამიანისგან შედგება, აქედან 41,7% (1,512,9 ათასი) სოფ
ლად ცხოვრობს.6 გაეროს მსოფლიო ურბანიზაციის პერსპექტივების პროგნოზით, 2050 წლისთვის 
საქართველოში სოფლის მოსახლეობის წილი 27%მდე შემცირდება. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 
კვადრატულ კილომეტრზე არის 65,2 ადამიანი, რომლებიც არათანაბრად არიან განაწილებულნი 

3 ეროვნული ანგარიში საქართველოში გარემოს მდგომარეობის შესახებ (20142017), თავი 4.3, საქართველოს მიწის 
რესურსები, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://mepa.gov.ge/En/Reports

4 საქართველოს გარემოსდაცვით მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (20172021) ხელმისაწვდომია 
მისამარ თზე: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/66

5 საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ოფიციალური ვებგვერდი: https://apa.gov.ge/en

6 https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/66
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(თანაფარდობა ქალაქებში უფრო მაღალია, სოფლის დასახლებებთან შედარებით).7

ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველომ შთამბეჭდავი ნაბიჯები გადადგა ეკონომიკური ზრდისა 
და სიღარიბის დაძლევისკენ. საქართველოს ეკონომიკა ყოველწლიურად იზრდებოდა  საშუალოდ, 
მშპს 5,4%ით, რაშიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს როგორც უცხოური ინვესტიციები, ისე შიდა 
მოთხოვნა. 2019 წელს საქართველო დაბალისაშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებიდან გადავიდა 
მაღალისაშუალო შემოსავლის ქვეყნების კატეგორიაში.  ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად, ქვეყნის 
მოსახლეობა დაუცველი რჩება ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი შოკების მიმართ. 
სიღარიბე არსებითად შემცირდა 2010 წლიდან, მაგრამ შინამეურნეობათა მნიშვნელოვანი ნაწილი 
შესაძლოა, კვლავ სიღარიბეში აღმოჩნდეს COVID19ით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო.8 
2020 წლის ოფიციალური სტატისტიკით, საქართველოს მოსახლეობის 21,3% სიღარიბის აბსოლუტურ 
ზღვარს ქვემოთ იმყოფებოდა.9

რთული რელიეფისა და გეოლოგიური თუ კლიმატური პირობების გამო, საქართველოში ხშირია 
ფართომასშტაბიანი და განმეორებითი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენები, ასევე, მაღალია საფრთხის 
რისკი. ბოლო წლებში სტიქიურ მოვლენათა რიცხვი გაიზარდა, რაც გამოწვეულია კლიმატის 
ცვლილებითა და ანთროპოგენური  ზემოქმედებით. კატასტროფები ქვეყნის მოსახლეობას, 
ინფრასტრუქტურასა და ეკონომიკას დიდ საფრთხეს უქმნის.10 

საქართველოს დასახლებები და მუნიციპალიტეტები საფრთხის რისკების მიხედვით იყოფა ოთხ 
კატეგორიად: არასაშიში, დაბალი, საშუალო და მაღალი.11 კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ 
ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ ფენომენთა ინტენსივობა და სიხშირე მთელ მსოფლიოში 
იზრდება, მათ შორის, საქართველოშიც.12 ამ პროცესს ამძაფრებს ადამიანის საქმიანობა, როგორი ცაა 
ტყეების გაჩეხვა, საძოვრების გადატვირთვა და ა.შ. ქვეყანაში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ ან 
გაძლიერებულ ხშირ სტიქიურ უბედურებებს შორისაა მეწყერი, ღვარცოფი, წყალდიდობა, დატბორ
ვა, გვალვა, სეტყვა, ტყის ხანძარი, ზვავი და ძლიერი ქარი. ეს პროცესები მნიშვნელოვნად აზარა
ლებს საქართველოს ეკონომიკას, აზიანებს როგორც სახნავსათეს მიწებს, ისე ინფრასტრუქტურას, 
და საფრთხეს უქმნის ადამიანთა სიცოცხლეს. 

7 საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია (20212027), ხელმისაწვდომია 
მისამართზე: https://mepa.gov.ge/En/PublicInformation/6346

8 მსოფლიო ბანკი, 2020. საქართველო: მწვანე და გამძლე ზრდისკენ.

9 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/192/tskhovrebisdone

10 გარემოს ეროვნული სააგენტო, ოფიციალური ვებგვერდი: https://nea.gov.ge/En/popular/7

11 საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (20172021), ხელმისაწვდომია 
მისამართზე: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/66

12 საქართველოს მეორე ორწლიანი განახლებული ანგარიში გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის 
მიხედვით, 2019.
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3.1 ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური საფრთხეები
საქართველო მთიან მხარეთა ურთულეს რეგიონს განეკუთვნება ისეთი მახასიათებლების მიხედ
ვით, როგორიცაა: ბუნებრივი სტიქიური პროცესების განვითარების მასშტაბები და დროში 
განმეორებადობა; მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტებისთვის შექმნილი რისკები; 
მიწის რესურსების კატასტროფული დანაკარგები; და ეკონომიკური ზარალი. მრავალი სახის 
სტიქიურ მოვლენაში, რომლებიც პერიოდულად მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზიანს აყენებს ქვეყანას 
და ხშირად მთავრდება ადამიანური მსხვერპლით, დომინანტურ ადგილს იკავებს მეწყრულ
გრავიტაციული პროცესები, ღვარცოფები და წყალმოვარდნები, თოვლის ზვავები, წყალდიდობები 
და წყლის ეროზიული პროცესები. სტიქიურმა პროცესებმა მეტნაკლები სიძლიერით დააზიანა 
თითქმის ყველა მორფოლოგიურკლიმატური ზონა  დაბლობი ზღვისპირეთიდან მაღალმთიან 
ალპურნივალურ ზონამდე. ქვეყანაში დაფიქსირებულია 50,000ზე მეტი სხვადასხვა მასშტაბის 
მეწყრულგრავიტაციული უბანი, 3,000ზე მეტი ღვარცოფული წყალსადინარი (ხევი, მდინარე) 
და მდინარეთა და ზღვის ნაპირების წარეცხვის რამდენიმე ასეული კილომეტრი მონაკვეთი. 
მათი რისკების სივრცეში სხვადასხვა მასშტაბით მოქცეულია ქვეყნის ტერიტორიის 70%მდე 
და დასახლებული პუნქტების თითქმის 63%. XX საუკუნის 70იანი წლებიდან ეკომიგრანტთა 
სტატუსით სხვა ადგილებში გადავიდა 60,000ზე მეტი ოჯახი; აღრიცხულია  საშიშროების ზონაში 
მოქცეული და სხვადასხვა ხარისხით დაზიანებული 400,000ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი და 
ინფრასტრუქტურული ობიექტი; დაზიანდა და საბრუნავი ფონდიდან ამოვარდა 1,5 მლნ. ჰექტარი 
მიწის სავარგული. გეოლოგიური სტიქიით გამოწვეულმა მსხვერპლმა 1,000 ადამიანს გადააჭარბა 
(მათ შორის, 19952015 წლებში, დაახლოებით 140ს მიაღწია), ხოლო საერთო ზარალმა თითქმის 15 
მლრდ. ამერიკული დოლარი შეადგინა.13

მეწყერი, ქანების შლა/კლდეზვავები, ქვათა ცვენა და ღვარცოფები მთავარ გეოლოგიურ საფრთხედ 
განიხილება, ხოლო წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, სეტყვა, ზვავი და გვალვა კვალიფიცირებულია, 
როგორც ყველაზე გავრცელებული ბუნებრივი ჰიდრომეტეოროლოგიური ფენომენი საქართველოში. 
საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამის (20172021)14 
ინფორმაციით, საქართველოში მეწყერი ხშირად იწვევს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზარალს, ზოგ 
შემთხვევაში კი  ადამიანის სიკვდილსაც. ეროვნულ პროგრამაში მოწოდებული ინფორმაციით, 
მეწყერი აზიანებს შენობებს, სასოფლოსამეურნეო მიწებს, გზებსა და სხვა ინფრასტრუქტურას. 
რაც შეეხება ქანების ნაშალს/ღვარცოფებს, უკიდურესად მგრძნობიარე გეოლოგიური პირობების 
გამო, საქართველოში ისინი თითქმის ყველა მთიანი მდინარის აუზში გვხვდება. ქვეყანაში 
დაფიქსირებულია ქანების ნაშალით/ღვარცოფით სახეცვლილი 3000ზე მეტი წყლის ობიექტი და 
ამ მდინარის აუზების საერთო ფართობი აჭარბებს ქვეყნის ტერიტორიის 22%ს.

13 საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია (NALAG), საქართველოს კლიმატის 
ცვლილებასთან ადაპტაციის გზამკვლევი, 2016. 

14 საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (20172021), ხელმისაწვდომია 
მისამართზე: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/66

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/66
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რთული ლანდშაფტის გამო, საქართველოში ხშირია ქვათა ცვენა და ზვავებიც. ქვეყნის ტერიტორი ის 
50%ის ზედაპირის დახრილობა აღემატება 200ს და აგებულია კლდოვანი და ნახევრადკლდოვანი 
ქანებით. ამიტომ, აქტიური გრავიტაციული პროცესები  ქვათა ცვენა და კლდეზვავი  თითქმის 
ყველგან შეინიშნება. ასეთი მოვლენები განსაკუთრებით ინტენსიურია ზამთრისა და გაზაფხუ ლის 
სეზონზე, ხოლო მთიან რეგიონებში მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურა ყოველთვის საშიშროების 
ქვეშ იმყოფება. მიწისძვრები ასევე იწვევს კლდეზვავებსა და სხვა გეოლოგიურ პროცესებს (მაგ: 
მიწისძვრები რაჭაიმერეთში (1991), ფასანაურბარისახოში (1992), თბილისში (2002), ონსა (2009) და 
ვანში (2010).

ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების ფარგლებში, წყალდიდობა, ღვარცოფი, სეტყვა, ძლიე
რი ქარი, თოვლის ზვავები და გვალვები ყველაზე საზიანო ბუნებრივ საფრთხეებს შორისაა 
საქართველოში. წყალდიდობა და ღვარცოფი დამახასიათებელია ქვეყნის ყველა მდინარისთვის; 
წყალდიდობისა და ღვარცოფის განსაკუთრებით მაღალი რისკი შეიმჩნევა იმერეთის, სამეგრელოს, 
გურიისა და მცხეთამთიანეთის რეგიონების მდინარის აუზებში, აგრეთვე, მტკვრისა და ალაზნის 
მარცხენა სანაპიროს მიმდებარე ტერიტორიებზე. 1968 და 1987 წლებში წყალდიდობამ და ღვარ
ცოფმა გაანადგურა 400ზე მეტი სახლი, 1,500 სასოფლოსამეურნეო ობიექტი და 16 კმ რკინიგზა. 
დაიკარგა ან დაზიანდა 80,000 ჰამდე სასოფლოსამეურნეო სავარგული. 2015 წელს მდინარე ვერეს 
აუზში წყალდიდობამ, რომელსაც ახლდა მეწყერი, ქანების ნაშალი/ღვარცოფი და სხვა ბუნებრივი 
მოვლენები, 20ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზიანი 
გამოიწვია.

საქართველოს მთიანი რეგიონებისთვის დამახასიათებელია ზვავი. ხშირი ზვავები დაფიქსირდა 
19702005 წლებში. დაიღუპა, დაახლოებით, 176 ადამიანი და 20 000ზე მეტი ადამიანი იძულებული 
გახდა, გადასახლებულიყო.

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ფიქსირდება სეტყვა. მისი ინტენსივობა და სიხშირე უფრო 
მაღალია აღმოსავლეთ საქართველოში. თუმცა 1997 წელს სეტყვამ მკვეთრად დააზარალა არა 
მხოლოდ ქვეყნის აღმოსავლეთი, არამედ ონის, ამბროლაურის, ადიგენისა და ზესტაფონის 
რაიონები. ამ პერიოდში დაიკარგა სასოფლოსამეურნეო კულტურები და მოსავალი, დაზიანდა 
სახლების სახურავები და მანქანები, დაიხოცა ფრინველი და შინაური ცხოველები. ეკონომიკურმა 
ზარალმა 35 მილიონ ლარს გადააჭარბა.

გვალვა ყველაზე ხშირია შიდა და ქვემო ქართლში, კახეთში, სამცხეთრიალეთსა და ზემო იმერეთში, 
თუმცა გვხვდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზეც. მაგალითად, 2000 წელს ქვეყნის 50%ზე მეტ 
ფართობზე გვალვა დაფიქსირდა და 7 თვე გაგრძელდა. ზარალმა 300 მილიონ ლარს გადააჭარბა.

ქვეყნის ტერიტორიაზე მთელი წლის განმავლობაში ჭარბობს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის 
ძლიერი ქარი, რასაც განაპირობებს რელიეფი და მთის ქედების მიმართულება. ქარის მიმართულება 
იცვლება სეზონურად. შესაბამისად, დასავლეთ საქართველოში ზამთარში ჭარბობს აღმოსავლე
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თის, ხოლო ზაფხულში  დასავლეთის ქარები. აღმოსავლეთ საქართველოში კი დასავლეთის ქარები 
ჭარბობს აღმოსავლეთისას. ძლიერი ქარი ინფრასტრუქტურასა და სოფლის მეურნეობას აზიანებს. 
გაიზარდა ძლიერი ქარის გამეორების სიხშირე. UNFCCCის ფარგლებში, საქართველოს მეოთხე 
ეროვნული კომუნიკაციის (2021)15 მიხედვით, ტემპერატურის ზრდამ, ქარების გაძლიერებამ და წყლის 
ხელმისაწვდომობის კლებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა.

3.2 კატასტროფების რისკის მართვა
DRRს საქართველოში საკმაოდ რთული ინსტიტუციური სტრუქტურა აქვს: იგი  მოიცავს დიდი 
რაოდენობით ორგანიზაციასა და დაინტერესებულ მხარეს, რაც ართულებს საერთო კოორდინაციას. 
როგორც ჩანს, ბუნებრივ საფრთხეთა იდენტიფიკაცია, მონიტორინგი, ანალიზი და პროგნოზირება 
მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული და სტრუქტურირებული გარემოს ეროვნული სააგენტოს (NEA) 
დეპარტამენტთა შორის (დომინანტური საფრთხეების მიხედვით), თუმცა სხვა კომპონენტები 
მხოლოდ ახლახან დაიფარა, ან საკითხი შემუშავების პროცესშია.

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო (NSC) არის სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის 
უმაღლესი ორგანო, რომელიც ექვემდებარება პრემიერმინისტრს. პრემიერთან საკონსულტაციო 
როლის გარდა, NSCის ევალება პრევენციულ და რეაგირების ღონისძიებათა შეთავაზება ეროვნული 
მნიშვნელობის საფრთხეებთან მიმართებით; ასევე, ეროვნული დონის კონცეფციის დოკუმენტთა16  
(როგორიცაა „საქართველოს საფრთხეების შეფასება“) შემუშავების ორგანიზება და კოორდინაცია.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო (MIA) მართავს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს (EMS). 
MIA კოორდინაციას უწევს და აკონტროლებს სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას საზოგა
დოებრივი უსაფრთხოების სფეროში და ასრულებს სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნულ გეგმას. 
EMSის ფუნქციებს განეკუთვნება საგანგებო სიტუაციების რისკის შემცირება, რისთვისაც საჭიროა 
რისკის მუდმივი იდენტიფიცირება, ანალიზი და შეფასება; ასევე, პრევენციულ ღონისძიებათა და 
პროექტთა დაგეგმვაგანხორციელება სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლი
კე ბისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებსა თუ საჯარო/კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან 
თანამშრომლობით, რათა შემცირდეს საგანგებო სიტუაციების რისკები. EMS ორგანიზებას უწევს 
ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნასა და განვითარებას მოსალოდნელი ან რეალური 
საგანგებო სიტუაციებისთვის, რისთვისაც საჭირო მონაცემებს აგროვებს და ამუშავებს სისტემის 
შიგნით.17 

15 საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიხედვით, 
2021, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/4%20Final%20Report%20%20
English%202020%2030.03_0.pdf

16 საქართველოს კანონი „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“, 2015, 
ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2764463?publication=11

17 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დებულება, 2019, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://info.police.
ge/uploads/600e956bb3a9e.pdf
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MIA უძღვება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრსაც  112ს, რომელიც პასუხის
მგებელია საგანგებო სიტუაციების შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე, დამუშავებასა და შესაბამისი 
უწყებებისთვის მიწოდებაზე, ეფექტიანი რეაგირების მიზნით.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (MEPA) მართავს გარემოს ეროვნულ 
სააგენტოს (NEA). ეს სააგენტო პასუხისმგებელია სხვადასხვა გეოფიზიკური ბუნებრივი საფრთხის 
(გეოლოგიური (მიწისძვრის გარდა), ჰიდროლოგიური და მეტეოროლოგიური) მონიტორინგსა და 
შეფასებაზე. საფრთხეები იდენტიფიცირებულია როგორც ეროვნულ, ასევე რაიონების დონეზე. 
NEA ინფორმაციას აწვდის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს 
(EMSის ჩათვლით), ყოველთვიური ბიულეტენების მეშვეობით. იგი ამზადებს საფრთხის რუკებსა და 
რეკომენდაციებსაც.

ილიას უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემი
ის გეოფიზიკურ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, პასუხისმგებელია მიწისძვრის საფრთხის 
მონიტორინგსა და შეფასებაზე.

კატასტროფების რისკის მართვა, შესაბამისი რეაგირება, აღდგენა და ცნობიერების ამაღლება 
მუნიციპალურ დონეზე, ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაა. ამ პროცესს კოორდინაციას 
უწევს EMS, რომელსაც ასევე ევალება მუნიციპალური კატასტროფების რისკის მართვის გეგ
მების დამტკიცება და ერთიანი სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება ამ დოკუმენტთა 
მოსამზადებლად და რეგიონულ დონეზე ქმედებების განსახორციელებლად. EMSის ცენტრები 
თითოეულ დიდ ქალაქში შეიქმნა: სისტემის განახლების შემდეგ (რომელიც 2022 წლის ბოლომდე 
უნდა დასრულდეს), ასეთი ცენტრები საქართველოს 12 რაიონში იმუშავებენ და პასუხისმგებე
ლნი იქნებიან DRRის კოორდინაციასა და კომუნიკაციაზე. თითოეული რეგიონული EMS უნდა 
უკავ შირდებოდეს DRRზე ინფორმაციის შემცველ ცენტრალურ ციფრულ სისტემას. ამჟამად არ 
არსებობს ადრეული გაფრთხილების მუდმივმოქმედი სისტემა, ამიტომ, საჭიროების შემთხვევაში, 
ხორციელდება მხოლოდ კონკრეტული, სპეციალური ქმედებები. 2018 წლიდან ყოველი მუნიცი პა
ლიტეტისთვის სავალდებულოა საგანგებო მართვის გეგმების შემუშავება.
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4. გენდერის როლი კატასტრო ფების 
რისკის შემცირებაში

4.1 გენდერული თანასწორობა საქართველოში
გენდერული თანასწორობა ეხება ქალებისა და კაცების, გოგონებისა და ბიჭების თანაბარ უფ
ლებებს, მოვალეობებსა და შესაძლებლობებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მათ სქესზე. 
გენდერული თანასწორობა გულისხმობს, რომ ქალებისა და კაცების ინტერესები, საჭიროებები 
და პრიორიტეტები გათვალისწინებულია მათი ჯგუფების მრავალფეროვნების გაცნობიერებით. 
გენდერული თანასწორობა არ არის მარტო ქალების პრობლემა, ის სრულად უნდა გულისხმობდეს 
და მოიცავდეს კაცებსაც. ქალისა და კაცის თანასწორობა განიხილება, როგორც ადამიანის 
უფლების საკითხი, ასევე ადამიანზე ორიენტირებული მდგრადი განვითარების წინაპირობა და 
მაჩვენებელი.18 გენდერული მეინსტრიმინგი გულისხმობს, რომ გენდერულ პერსპექტივებსა და 
გენდერული თანასწორობის მიზანზე ფოკუსირებას მთავარი ადგილი უნდა ეკავოს ნების მიერ 
აქტივობაში, როგორიცაა: პოლიტიკის შემუშავება, კვლევა, ადვოკატირება/დიალოგი, კანონ
მდებლობის შემუშავება, რესურსების განაწილება, ასევე, პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვა, 
განხორციელება და მონიტორინგი.19 აქედან გამომდინარე, გენდერული თანასწორობის მიზანია 
როგორც ქალის, ისე კაცის მონაწილეობა სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში, ასევე, 
მომსახურებისა და ფინანსური რესურსების თანაბარი განაწილება, დისკრიმინაციის ნებისმიერი 
ფორმის აღმოფხვრა და თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა დასაქმებაში.

საქართველოში კაცებსა და ქალებს აქვთ კონსტიტუციითა და კანონებით გათვალისწინებული 
თანაბარი უფლებები, მაგრამ, რეალურად, თანასწორობა არ არის მიღწეული. ტრადიციულ საზ
ოგადოებაში, როგორიც საქართველოში ცხოვრობს, ქალებსა და კაცებს  განსხვავებული შესაძ
ლებლობები და პოზიციები აქვთ: კერძოდ, დომინირებენ კაცები და მათი უფლებები, რისი მიზეზე
ბიც გვხვდება გაბატონებულ სოციალურ სტრუქტურაში. ესენია: ტრადიციული როლები, გენდე რული 
სტერეოტიპები და დაბალი ინფორმირებულობა გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე.20

ბოლო ათწლეულებში საქართველო აქტიურად აგრძელებს მუშაობას გენდერული თანასწო რო ბის 
მიმართულებით. ძალისხმევა მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: საერთაშორისო დოკუმენტების რატი
ფიკაცია, ეროვნული კანონმდებლობის მიღება გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად 
და სამოქმედო გეგმების შემუშავებაგანხორციელება. საერთაშორისო კონვენციებმა და რეზო
ლუციებმა გადამწყვეტი როლი შეასრულეს საქართველოში საკანონმდებლო ბაზისა და გენ
დერული თანასწორობის რეალური მექანიზმების შემუშავებაში. ორი ძირითადი საერთაშორისო 

18 https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm

19 https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf

20 გენდერული მეინსტრიმინგი  პრაქტიკული გზამკვლევი საჯარო მოხელეთათვის, 2014, ხელმისაწვდომია მისა
მართზე: https://georgia.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2014/01/gendermainstreaming
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დოკუმენტის მიღებით (პეკინის დეკლარაცია და სამოქმედო პლატფორმა და კონვენცია ქალთა 
მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (CEDAW, 1994)), საქართველომ აიღო 
ვალდებულება, რომ ჩამოაყალიბოს გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო პოლიტიკა და 
საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში მიაღწიოს პროგრესს გენდერული თანასწორობის 
კუთხით. ქვეყნის მთავრობა ვალდებულია, CEDAWს კომიტეტს, სულ მცირე, ოთხ წელიწადში 
ერთხელ წარუდგინოს ეროვნული მოხსენებები იმ ზომებზე, რომლებიც გატარდა ხელშეკრულების 
დებულებათა პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. მეტიც, ეროვნული ანგარიშის გარდა, CEDAWის 
კომიტეტი იღებს არასამთავრობო სექტორის მიერ მომზადებულ ე.წ. ჩრდილოვან ანგარიშს 
(Shadow Report). ამ ანგარიშების საფუძველზე, კომიტეტი ამზადებს რეკომენდაციებს და უგზავნის 
საქართველოს მთავრობას. 

პეკინის დეკლარაცია და სამოქმედო პლატფორმა, რომელიც 1995 წლის სექტემბერში დამტკიცდა 
ქალთა მეოთხე მსოფლიო კონფერენციაზე (პეკინი),  გლობალურ ვალდებულებას აწესებს ქალთა 
თანასწორობის, განვითარებისა და მშვიდობის მისაღწევად მთელ მსოფლიოში. დოკუმენტში 
ქალები და გარემო ერთერთ პრიორიტეტულ სფეროდ სახელდება, რაც ხაზს უსვამს, თუ რა მნი შ
ვნელოვანია ჯანსაღი და პროდუქტიული ცხოვრება, ბუნებასთან ჰარმონიაში; ასევე აღნიშნულია, 
რომ ქალებს საგულისხმო როლის შესრულება შეუძლიათ ეკოლოგიურად ჯანსაღი მოხმარებისა 
და წარმოების მოდელების, ბუნებრივი რესურსების მართვის მიდგომებისა და გარემოზე მონი
ტორინგის სისტემის შემუშავებაში. დოკუმენტი ხაზს უსვამს ქალთა მონაწილეობას პოლიტიკის 
ფორმირებაშიც, ასევე, ბუნებრივი რესურსების მართვისა და გარემოს დაცვა  რეაბილიტაციის 
პროცესებში გადაწყვეტილების მიღების ყველა დონეზე.

4.2 გენდერული საკითხების გათვალისწინება კატასტროფის რისკის 
შემცირებაში
ქალთა მნიშვნელოვანი როლი კატასტროფების რისკის მართვასა და მისი შემცირების გენდერუ
ლად მგრძნობიარე პოლიტიკის შემუშავებაში ხაზგასმით აღინიშნა სენდაის ჩარჩოში, რომელიც 
მიღებულია გაეროს კატასტროფების რისკის შემცირების მესამე მსოფლიო კონფერენციაზე 
2015 წელს (სენდაი, იაპონია). „ქალები და მათი მონაწილეობა გადამწყვეტია ისეთ პროცესე
ბში, როგორიცაა: კატასტროფის რისკის ეფექტიანი მართვა, კატასტროფის რისკის შემცირების 
გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის, გეგმებისა და პროგრამების შემუშავება, რესურსების 
მოპოვება და განხორციელება; საჭიროა პოტენციალის განვითარების შესაბამისი ზომების მიღება 
ქალთა უფლებებისა და შესაძლებლობების გასაფართოებლად, რათა უზრუნველყოფილი იქნას 
მათი მზაობა, ასევე, მათი შესაძლებლობების გაძლიერება საარსებო წყაროს ალტერნატიულ 
საშუალებათა შესაქმნელად კატასტროფის შემდგომ სიტუაციებში“.

საქართველოში 1998 წლიდან დაიწყო გენდერული თანასწორობის ეროვნული სამოქმედო გეგმე
ბის (NAPs) შემუშავება და გაფართოება. ქვეყნის მთავრობამ მიიღო ადამიანის უფლებათა 20142020 
წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. სტრატეგიის მიზანია, საქართველოს ყველა მოქალაქემ 
შეიმუშაოს სისტემური მიდგომა ადამიანის უფლებათა რეალიზაციისადმი. ადამიანის უფლებათა 
ბოლო სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (20182020) ცალკე თავს (მე12) უთმობს ქალთა უფლებებსა 
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და გენდერულ თანასწორობას, სადაც განხილულია შემდეგი მიზნები: გენდერული თანასწორობა 
და ქალთა გაძლიერება; ქალთა გაძლიერება ეკონომიკაში; გენდერული თანასწორობა ჯანდაცვაში, 
განათლებაში, კულტურასა და სპორტში; ახალგაზრდა გოგონებისა და ქალების მიმართ მავნე 
პრაქტიკასთან ბრძოლა. სტრატეგია არ განიხილავს გენდერული თანასწორობის საკითხებს 
კატასტროფის რისკის მართვის, ასევე, გარემოსდაცვით და ბუნებრივი რესურსების მართვის 
სფეროებში. დოკუმენტის მხოლოდ ბოლო ნაწილი ეხება სტიქიური უბედურების შედეგად იძულებით 
გადაადგილებულ ოჯახთა უფლებებს, თუმცა ის არაფერს ამბობს ქალთა საჭიროებებსა და ბუნებრივ 
კატასტროფებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.

საქართველოს კონსტიტუცია, კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ (2010) და საქართველოს 
ანტიდისკრიმინაციული კანონი (2014) განიხილება გენდერული თანასწორობის საკითხების 
მოგვარების ძირითად სამართლებრივ დოკუმენტებად. კანონები, კანონქვემდებარე აქტები და 
სტრატეგიული დოკუმენტები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში არ აღიარებენ 
ქალთა უფლებების დაცვას, ასევე, კაცისა და ქალის თანაბარი მონაწილეობის განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებში.21 თუმცა, 20172020 წლების კატასტროფის 
რისკის შემცირების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს გენდერულ 
თანასწორობას კატასტროფის რისკის შემცირების პოლიტიკაში (ქალთა განსაკუთრებული 
საჭიროებების გათვალისწინებით). 3.12 მუხლში  კატასტროფის რისკის შემცირების პოლიტიკაში 
გენდერული თანასწორობა  აღნიშნულია:  „იმის გათვალისწინებით, რომ ქალები, განსაკუთრე
ბით, ორსულობის პერიოდში, მიეკუთვნებიან მოსახლეობის იმ ჯგუფს, რომელიც კატასტროფე
ბის მიმართ უფრო დაუცველია, მათი მონაწილეობა კატასტროფის მართვის სისტემის ყველა 
ეტაპზე ძალზე მნიშვნელოვანია. ქალთა სპეციფიკური საჭიროებები მხედველობაში უნდა იქნას 
მიღებული კატასტროფებისთვის მზადყოფნის პოლიტიკაში, ასევე, კატასტროფების პრევენციის, 
შეფასების, მზადყოფნისა და რეაგირების ღონისძიებების განხორციელებისას.“22

ზოგადად, კატასტროფები მეტ გავლენას ახდენს ყველაზე ღარიბ და ყველაზე მარგინალიზებულ 
დემოგრაფიულ ნაწილზე. ქალები და გოგონები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან კლიმატთან 
დაკავშირებული კატასტროფის რისკის მიმართ (მოსალოდნელია სიკვდილიანობისა და ავადობის 
მაღალი დონე და საარსებო წყაროს ეკონომიკური ზიანი). ქალებს აქვთ უნიკალური გამოცდილება 
და უნარები კატასტროფის რისკის შემცირებისა და მართვისთვის, თუმცა ეს უნარები ხშირად არ 
არის საკმარისად აღიარებული ან გამოყენებული. გაზრდილი ინფორმირებულობა ისეთ საკითხებზე, 
როგორიცაა კლიმატით გამოწვეული კატასტროფები და მათთან დაკავშირებული ფაქტორები, 
ზემოქმედება, სტრესი და შესაძლებლობები, უმთავრესია კატასტროფების შემცირებისა და მართვის 
ჭკვიანური გზების საპოვნელად. ამიტომ, აუცილებელია, კატასტროფების რისკის შემცირებისა და 
მართვის სტრატეგიები იყოს გენდერულად გააზრებული, როგორც გენდერული დაუცველობის, ასევე 
ქალთა უნიკალური წვლილის გათვალისწინებით.23 კაცებთან შედარებით, ქალების უფრო მაღალ 

21 ქალთა ფონდი საქართველოში, 2017 წლის სიტუაციური ანალიზი და რეკომენდაციები გარემოსდაცვითი სამარ
თლისა და ქალთა უფლებების შესახებ საქართველოში.

22  საქართველოს კატასტროფების რისკის შემცირების 20172020 წლების ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქმედო 
გეგმა, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N 4 დადგენილებით, 2017 წლის იანვარში.

23 Röhr, U., (2006), „გენდერი და კლიმატის ცვლილება“, Tiempo, გამოცემა 59. ხელმისაწვდომია მისამართზე: http://
www.tiempocyberclimate.org/portal/archive/pdf/tiempo59high.pdf



20

დაუცველობას კატასტროფებისადმი განისაზღვრავს შემდეგი ფაქტორები: ქალთა გადარჩენის 
შედარებით დაბალი შესაძლებლობა საფრთხის დროს; მეტი მიდრეკილება სიღარიბისადმი; დიდი 
დროის დათმობა საყოფაცხოვრებო საქმეებისა და მზრუნველობითი მოვალეობებისთვის; ნაკლები 
მონაწილეობა მმართველობაში; ნაკლები ჩართულობა ადრეული გაფრთხილების სტრატეგიებისა 
და რეაბილიტაციააღდგენის გეგმების შემუშავებაში.

ქალთა დაბალი მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ხელს უშლის მათ საკუთარი მოსაზ
რებებისა და იდეების გამოხატვაში, რომლებიც ეხება არსებული ან დაგეგმილი გაფრთხილების 
სისტემის მიზანშეწონილობასა და რეაბილიტაციააღდგენის ოპტიმალურ შესაძლებლობებს. 
საქართველოში არც ეროვნულ და, რაც მთავარია, არც ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების 
მიმღებ ორგანოებში ბევრი ქალი არ გვხვდება. 2019 წელს ეროვნულ პარლამენტში ქალები 
შეადგენდნენ მხოლოდ 14,8%ს (22 ქალი), ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში კი ეს 
მაჩვენებელი უფრო ნაკლები იყო  13,5% (277 ქალი).24 ამრიგად, მათ ვერ ექნებოდათ მნიშვნელოვანი 
გავლენა უსაფრთხოების პოლიტიკისა და აღდგენის სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე.

ზემოაღნიშნული ფაქტორების გამო, ქალები, კაცებთან შედარებით, არაპროპორციულად განიც
დიან ბუნებრივი კატასტროფების შედეგებს. ისინი ნაკლებად არიან ჩართულნი გაფრთხილებისა 
და რეაბილიტაციის სტრატეგიათა დაგეგმვაში (უმეტესად, არჩეულ ორგანოებში მცირე წარმო
მადგენლობის გამო). თუმცა მათი შესაძლებლობები საფრთხის მართვის მთელ ციკლში სრულად 
უნდა გამოიყენებოდეს დაუცველობის შესამცირებლად, ასევე, სარეაბილიტაციო სამუშაოთა უსაფ
რ თხოებისა და ეფექტიანობის გასაზრდელად.

კატასტროფების რისკის შემცირების გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის, გეგმებისა და პროგ
რამების შემუშავებაგანხორციელებისთვის, საქართველოს მთავრობამ უნდა გადახედოს შემდეგ 
დოკუმენტებს:

1. საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ (2010):25 კერძოდ, მას უნდა 
დაემატოს კონკრეტული მუხლი კატასტროფების რისკის მართვის სფეროში გენდერულ კომ
პონენტთა ინტეგრაციის სამართლებრივი ბაზის გასაძლიერებლად;

2. გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა: გენდერული თანასწორობის მიღწევის ეს 
ერთერთი მთავარი ინსტრუმენტი  სხვადასხვა მიზანსა და აქტივობას მოიცავს გენდერული 
მეინსტრიმინგის პოლიტიკის განსახორციელებლად (მათ შორისაა ცალკე პარაგრაფი 
გენდერისა და გარემოს შესახებ), თუმცა მნიშვნელოვანია ამ მიმართულების გაძლიერება და 
მეტი ფოკუსირება ქალთა როლის გაზრდაზე კატასტროფების რისკის მართვაში.

24 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (2020), გენდერული თანასწორობა საქართველოში.

25 საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, 2010, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/en/document/view/91624?publication=9
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5. მრავლობითი საფრთხის 
ადრე ული გაფრთხილების სისტემა 
და WMO-ის საკონტროლო სია

ადრეული გაფრთხილების სისტემა ოფიციალურად მიღებულია UNDRRის ტერმინოლოგიის მიხედ
ვით და ეხება „საფრთხეთა მონიტორინგისა და პროგნოზირების, კატასტროფების რისკის შეფასე ბის, 
კომუნიკაციისა და მზადყოფნის აქტივობათა სისტემებსა და პროცესებს, რომლებიც საშუალებას 
აძლევს ინდივიდებს, თემებს, მთავრობებს, ბიზნესსა და სხვებს, მიიღონ დროული ზომები 
კატასტროფის რისკების შესამცირებლად წინასწარ, სახიფათო მოვლენებამდე“.26 ანოტაციები: 
ეფექტიანი „გამჭოლი“ და „ადამიანებზე ორიენტირებული“ ადრეული გაფრთხილების სისტემები 
შეიძლება მოიცავდეს ოთხ ძირითად ურთიერთდაკავშირებულ ელემენტს: (1) კატასტროფის რისკზე 
ცოდნა მონაცემთა სისტემატური შეგროვებისა და რისკის შეფასების საფუძველზე; (2) საფრთხისა 
და შესაძლო შედეგების გამოვლენა, მონიტორინგი, ანალიზი და პროგნოზირება; (3) ოფიციალური 
წყაროს მიერ ავტორიტეტული, დროული, ზუსტი და ქმედუნარიანი გაფრთხილებებისა თუ ინ
ფორმაციის გავრცელება და კომუნიკაცია ალბათობისა და ზემოქმედების შესახებ; (4) მზადყოფნა 
ყველა დონეზე მიღებულ გაფრთხილებებზე რეაგირებისთვის. ეს ოთხი ურთიერთდაკავშირებული 
კომპონენტი კოორდინირებული უნდა იყოს სხვადასხვა სექტორში და  დონეზე, რათა სისტემამ 
ეფექტიანად იმუშაოს და შეიცავდეს უკუკავშირის მექანიზმს უწყვეტი გაუმჯობესებისთვის. ერთი 
კომპონენტის წარუმატებლობამ ან მათ შორის კოორდინაციის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს 
მთელი სისტემის მარცხი.

მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემები განიხილავენ მსგავსი ან განსხვა
ვებული ტიპის რამდენიმე საფრთხეს და/ან ზემოქმედებას იმ კონტექსტში, სადაც შეიძლება 
საშიში მოვლენები მოხდეს (ცალკე ან ერთდროულად, კასკადურად ან დროთა განმავლობაში 
კუმულაციურად, ასევე, პოტენციური ურთიერთდაკავშირებული ეფექტების გათვალისწინებით). 
მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემა, რომელსაც შეუძლია ერთ ან მეტ 
საფრთხეზე გაფრთხილება, ზრდის შეტყობინებათა ეფექტიანობასა და თანმიმდევრულობას. 
ამას სისტემა ახერხებს კოორდინირებული და თავსებადი მექანიზმებისა და შესაძლებლობების 
მეშვეობით, რომლებიც მრავალ დისციპლინას მოიცავს საფრთხის განახლებული და ზუსტი 
იდენტიფიკაციისათვის, ასევე, მრავლობით საფრთხეზე მონიტორინგის გასაწევად.

MHEWSის საკონტროლო სია შემუშავდა, როგორც მრავლობით საფრთხეზე ადრეული გაფრთხილე
ბის პირველი კონფერენციის ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც ორგანიზებულია WMOის მიერ 2017 
წლის 2223 მაისს კანკუნში (მექსიკა). საკონტროლო სია მოამზადეს მრავლობითი საფრთხის ადრეუ ლი 

26  https://www.undrr.org/terminology/earlywarningsystem 
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გაფრთხილების სისტემათა საერთაშორისო ქსელის პარტნიორებმა.27 სია სტრუქტურირებულია ასე
თი სისტემების ოთხი ძირითადი ელემენტის ირგვლივ და გვთავაზობს იმ ძირითად კომპონენტთა და 
ქმედებათა მარტივ ჩამონათვალს, რომლებსაც შეიძლება მიმართავდნენ ეროვნული მთავრობები, 
სათემო ორგანიზაციები და პარტნიორები ყველა სექტორში ადრეული გაფრთხილების სისტემათა 
შემუშავებისას ან შეფასებისას. საკონტროლო სია არ არის ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო, ეს 
არის პრაქტიკული, არატექნიკური საცნობარო ინსტრუმენტი ეფექტიანი ადრეული გაფრთხილების 
სისტემის ძირითად ელემენტთა უზრუნველსაყოფად.

საკონტროლო სიით განსაზღვრულია მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემის 
ოთხი ძირითადი ელემენტი, რომლებიც ორიენტირებულია ადამიანზე:

ოთხი ელემენტის გარდა, გამოიკვეთა რამდენიმე გამჭოლი საკითხი, რომლებიც გადამწყვეტია 
ეფექტიანი ადრეული გაფრთხილების სისტემის შესამუშავებლად და მისი მდგრადობისთვის. 
ეს მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: ეფექტიანი მართვა და ინსტიტუციური მოწყობა; ადრეული 
გაფრთხილების მიმართ მიდგომა მრავლობით საფრთხეზე დაყრდნობით; ადგილობრივი 
თემების ჩართულობა; სქესის, ასაკის, უნარშეზღუდულობისა და კულტურული მრავალფეროვნების 
გათვალისწინება და სხვა. თითოეული საკონტროლო სია მოიცავს ოთხი ელემენტიდან ერთერთს, 
ითვალისწინებს ძირითად თემებს და შეიცავს კითხვებისა და ქმედებების მარტივ ჩამონათვალს. 
მათი გათვალისწინება მყარ საფუძველს ქმნის ადრეული გაფრთხილების ეფექტიანი სისტემის 
ასაგებად.

27 მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემა, საკონტროლო სია, მსოფლიო მეტეოროლოგიური 
ორგანიზაცია, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463

წყარო: მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემა: საკონტროლო სია, WMO, 2018.

კატასტროფის რისკების ცოდნა
  განსაზღვრულია ძირითადი საფრთხეები და 

მათგან მომდინარე რისკები?
  შეფასდა მოწყვლადობა, შესაძლებლობები და
 რისკები?
  მკაფიოდ არის განსაზღვრული მხარეთა
 პასუხისმგებლობები?
  კონსოლიდირებულია ინფორმაცია რისკის 

შესახებ?

მოსალოდნელი საფრთხეების და მათი 
ზემოქმედების გამოვლენა, მონიტორინგი, 
ანალიზი და პროგნოზირება
  არსებობს მონიტორინგის სიტემები?
  არსებობს პროგნოზირებისა და ადრეული
 გაფრთხილების სისტემები?
 არსებობს ინსტიტუციური მექანიზმები?

გაფრთხილების გავცრელება და კომუნიკაცია
  გამართულია ორგანიზაციული 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესები?
 გამართულია კომუნიკაციის სისტემები და
 საშუალებები?
  ეფექტიანად ხერხდება ზეგავლენის 

ინფორმაციაზე დაფუძნებული ადრეული 
გაფრთხილების კომუნიკაცია?

მზადყოფნის და რეაგირების შესაძლებლობები
  შემუშავდა და მოქმედია კატასტროფისადმი
 მზადყოფნის ღონისძიებები, მათ შორის,
 რეაგირების გეგმები?
 განხორციელდა მოსახლეობის ცნობიერების
 ასამაღლებელი და საგანმანათლებლო
 პროგრამები?
  შემოწმდა და შეფასდა საზოგადოების 

ცნობიერება და რეაგირება?

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463
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როგორც აღვნიშნეთ, წინამდებარე ანალიზი ფოკუსირებულია WMOის MHEWSის საკონტროლო სიის 
პირველ კომპონენტზე  კატასტროფების რისკზე ცოდნა. რისკების შეფასება მოითხოვს მონაცემთა 
სისტემატურ შეგროვებასა და ანალიზს; ის უნდა ეფუძნებოდეს საფრთხეების დინამიკასა და 
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას, ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა მოწყვლადობა, 
დაუცველობა, დაუგეგმავი ურბანიზაცია, ცვლილებები სასოფლო მიწათსარგებლობაში, გარემოს 
დეგრადაცია და კლიმატის ცვლილება. რისკის დონე შეიძლება შეიცვალოს საფრთხით გამოწვეული 
რეალური ზეგავლენისა და შედეგის შესაბამისად. ამიტომ, რისკის შეფასება უნდა მოიცავდეს თემის  
შესაძლებლობათა შეფასებასაც, საფრთხის დაძლევისა და მასთან ადაპტაციის თვალსაზრისით. 
ასევე მნიშვნელოვანია, შეფასდეს არსებული რისკის აღქმა მოწყვლადი მოსახლეობის მიერ. 
ადამიანთა ურთიერთქმედებისა და გაფრთხილებაზე რეაგირების მაგალითების შესწავლამ 
შეიძლება ასევე გააუმჯობესოს ადრეული გაფრთხილების სისტემების მუშაობა. კატასტროფის 
რისკი უნდა შეფასდეს შემდეგი მიზნებით: მოწყვლადი ჯგუფების, კრიტიკული ინფრასტრუქტურისა 
და აქტივების ადგილმდებარეობის დადგენა; ევაკუაციის სტრატეგიათა შემუშავება (შესაბამისი 
მარშრუტებისა და უსაფრთხო ტერიტორიების განსაზღვრის ჩათვლით); გამაფრთხილებელ 
შეტყობინებათა შინაარსის ისე გაფართოება, რომ შეიცავდეს ინფორმაციას შესაძლო ზემოქ
მე დებაზე. მაგალითად, რისკების შეფასებაზე დაფუძნებული რუკები ხელს უწყობს ადამიანთა 
მოტივირებას, საჭიროებებისა და ინტერვენციების პრიორიტეტიზაციას და სახელმძღვანელოს 
მომზადებას კატასტროფების რისკის მართვის ზომებზე, პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების 
ჩათვლით.

კატასტროფების რისკის შეფასება და მართვა შეიძლება ისეთი პროცესების მნიშვნელოვანი 
ნაწილი გახდეს, როგორიცაა დაგეგმვა და პოლიტიკის შემუშავება საჯარო/კერძო საქმიანობის 
რიგ სფეროებში. რისკების გაცნობიერებისა და მათზე ინფორმირებულობის გაუმჯობესებით, 
გადაწყვეტილების მიმღები პირები და დაინტერესებული მხარეები უკეთ თანხმდებიან პრევენციულ 
ზომებზე, რომლებიც უნდა მიიღონ/გაატარონ ბუნებრივ და ტექნოგენურ საფრთხეთა ყველაზე 
მძიმე შედეგებისა თუ სხვა გვერდითი მოვლენების ასაცილებლად. გარდა ამისა, რისკების შეფასება 
საშუალებას მისცემს როგორც მთავრობას, ისე ბიზნესს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ფართო 
საზოგადოებას, რომ საერთო გაგებით მიუდგნენ მოსახლეობის წინაშე არსებულ რისკებს; ასევე, 
ხელი შეუწყონ ინკლუზიურ დებატებს პრევენციისა და შერბილების ზომების პრიორიტეტულობაზე. 
ინფორმაციის ფართო გავრცელება და ცნობიერების ამაღლება მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია რისკის 
პრევენციის კულტურის შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე, სრული ინტეგრაციისთვის სექტორულ 
პოლიტიკაში, რომელიც ხშირად ბევრ დაინტერესებულ მხარეს მოიცავს. რისკების შეფასება და 
რუკების შედგენა ხელს უწყობს პოლიტიკაზე გადაწყვეტილებების მიღებას, რათა ყველაზე მძიმე 
რისკებს გაუმკლავდნენ პრევენციისა და მზადყოფნის ყველაზე შესაფერისი ზომებით. ამ პროცესში 
ის შეიძლება სოლიდარობის ინსტრუმენტიც გახდეს.28

28  EC, კომისიის პერსონალის სამუშაო დოკუმენტი, რისკის შეფასება და კატასტროფების მართვის სახელმძღვანელო 
მითითებები, ბრიუსელი, 21.12.2010, SEC(2010)1626, საბოლოო.
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წინამდებარე ანალიზისთვის გამოყენებულია კატასტროფების რისკზე ცოდნის სპეციფიკური სა
კონ ტროლო სიის ყველა კრიტერიუმი. შედეგად, შესაძლებელი გახდა, მიმოგვეხილა თავსებადობა 
საქართველოს სამართლებრივი და ინსტიტუციური ბაზის შესაბამის ნაწილებთან. მიმოხილვა 
დაეყრდნო არსებული კანონებისა თუ კანონქვემდებარე აქტების, ტექნიკური რეგლამენტების, 
პროცედურებისა და დაწესებულებათა წესდებების ანალიზს, რათა შეფასებულიყო არსებული 
მდგომარეობა და გამოვლენილიყო ხარვეზები, პრობლემებთან ერთად.

ამრიგად, ანალიზი სტრუქტურირებულია კატასტროფის რისკზე ცოდნის WMOის სპეციფიკური 
საკონტროლო სიის 5 კრიტერიუმის მიხედვით:

(1) ძირითადი საფრთხეებისა და მათთან დაკავშირებული საშიშროებების იდენტიფიცირება;
(2)  მოწყვლადობის, შესაძლებლობებისა და რისკების შეფასება;
(3)  დაინტერესებულ მხარეთა როლები და პასუხისმგებლობები;
(4)  რისკზე ინფორმაციის კონსოლიდაცია;
(5)  რისკზე ინფორმაციის ჩართვა ადრეული გაფრთხილების სისტემაში.

თითოეული კრიტერიუმი განხილულია ცალკე, ანალიზის კონკრეტულ თავში.



25

6. ძირითადი საფრთხეებისა და 
მათთან დაკავშირებული საშიშროებების 
იდენტიფიცირების სამართლებრივი 
ჩარჩო

კონკრეტულ ქვეყანაში ამ ჩარჩოს შეფასებისას, WMOის კატასტროფების რისკზე ცოდნის საკონ
ტროლო სია გირჩევთ შემდეგი საკითხების გათვალისწინებას: 

 გაანალიზებულია თუ არა საფრთხის ძირითადი მახასიათებლები (მაგ: გეოგრაფიული მასშტაბი, 
სიძლიერე და ინტენსივობა; დაავადების გადაცემა, სიხშირე და ალბათობა), შესაძლო კასკადური 
საშიში მოვლენების ჩათვლით, ასევე, ისტორიული მონაცემები და პოტენციური სამომავლო 
რისკები; 

 შემუშავებულია თუ არა საფრთხის რუკები (დინამიკური და მრავლობითი საფრთხის შემცველი, 
როდესაც ეს შესაძლებელია), იმ ადამიანების/გეოგრაფიული ტერიტორიების განსაზღვრისთვის, 
რომლებიც შეიძლება დაზარალდნენ საფრთხის შედეგად.

6.1 საფრთხის რისკის პროფილირება
საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების 22ე თავი შეეხება სამოქალაქო დაცვას.29 
მისი დებულებების თანახმად, „მხარეები განავითარებენ და გააღრმავებენ თანამშრომლობას 
ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების მართვის სფეროში.“ და „თანამშრომლობა მიზნად 
ისახავს ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფების პრევენციას, მათთვის მზადებასა და 
მათზე რეაგირებას.“ ამავე თავის 379ე მუხლი მიუთითებს, რომ თანამშრომლობა მოიცავს 
ურთიერთდახმარებას „კატასტროფების მართვის მიზნით კატასტროფების, საფრთხეებისა და 
რისკების შეფასების შესახებ საინფორმაციო ბაზის დასახვეწად.“

ზემოაღნიშნული დებულებები აისახება საქართველოს კატასტროფების რისკის შემცირების 
ეროვნულ სტრატეგიაში 2017202030, რომელიც დამტკიცებულია „ეროვნული უსაფრთხოების პო
ლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის31 15.4 მუხლის შესაბამისად 

29  „ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის 
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის“, 2014, ხელმისაწვდომია მისამართზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0

30  საქართველოს მთავრობის № 4 დადგენილება „კატასტროფების რისკის შემცირების 20172020 წლების ეროვნული 
სტრატეგიისა და მისი 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“, ხელმისაწვდომია მისამართზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3547798?publication=1

31  საქართველოს კანონი „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“, 2015, 
ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2764463?impose=translateEn&publication=2

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3547798?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2764463?impose=translateEn&publication=2
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და ასევე ეყრდნობა კატასტროფების რისკის შემცირების სენდაის ჩარჩო პროგრამას (2015 – 2030).32

კატასტროფების რისკის შემცირების ეროვნული სტრატეგიის მე3 თავში („კატასტროფების რისკის 
შემცირების პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები“) აღნიშნულია, რომ სხვადასხვა რისკის 
წინასწარი იდენტიფიცირება და შეფასება, ასევე, შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების 
დაგეგმვა, გადამწყვეტია მათი უარყოფითი შედეგების მინიმიზაციისთვის. კატასტროფების 
რისკის ადგილობრივ დონეზე შესამცირებლად (მუხლი 3.3.1), საქართველოს მთავრობის ერთ
ერთი პრიორიტეტია ადგილობრივად ბუნებრივი კატასტროფების რისკების იდენტიფიცირების, 
ანალიზისა და შეფასების მეთოდოლოგიის დანერგვა და შესაძლებლობათა გაზრდა DRRის 
ზომების განსახორციელებლად. მნიშვნელოვანია ადგილობრივ დონეზე საფრთხეები შეაფასოს 
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ეს გულისხმობს, რომ უნდა განისაზღვროს საფრთხის სახეობა, 
რისკფაქტორები, ალბათობა, შედეგები, მოწყვლადობა და პრიორიტეტები. შესაბამისი საცნობარო 
ტექნიკური სახელმძღვანელო დოკუმენტები აღწერილია თავში „საფრთხის მოდელირება, შეფასება 
და რუკის შედგენა“.

საქართველოს წინაშე არსებული ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების ძირითად რისკებს 
განსაზღვრავს საფრთხეების შეფასების ეროვნული დოკუმენტი (20152018). ასეთ მოვლენებს 
შორისაა: წყალდიდობები, ღვარცოფები, მეწყერი, ბიოლოგიური საფრთხეები, მიწისძვრები, სეტყვა, 
ზვავი, ძლიერი ქარი, ტყისა და ხეობის ხანძრები, ქიმიური საფრთხეები, წყლისგან გამოწვეული 
ნიადაგის ეროზია, გვალვა, ჰიდროდინამიკური ავარიები და ა.შ. საქართველოს საფრთხეების 
შეფასების დოკუმენტი ეროვნული დონის ფუნდამენტური კონცეფციაა, რომელიც განსაზღვრავს 
საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს, ასევე, აანალიზებს შესაძლო სცენარებს, მათი 
განხორციელების ალბათობასა და შედეგებს.

დოკუმენტი ასახავს საფრთხეებს, რომლებიც გამოწვეულია სამხედრო, საგარეო და შიდა პო
ლიტიკით, ასევე, ჰიბრიდული, ტრანსნაციონალური, სოციალურეკონომიკური, ბუნებრივი და 
ადა მიანური ფაქტორებით, და მნიშვნელოვან რისკებს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. სა
ქარ თველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი საიდუმლოა, თუმცა პირველი ორი ასეთი დო
კუმენტი (შესაბამისად, 20072009 და 20102013 წლების) შეიცავდა ღია პარაგრაფებსაც. რაც შეეხება 
უახლეს დოკუმენტს, მისი საიდუმლო ვერსია (მხოლოდ) განახლდა 2015 წელს და მოიცავს 2015
2018 წლებს. ამჟამად ისევ მიმდინარეობს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის განახლება, 
რასაც კოორდინაციას უწევს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო.33 დოკუმენტის მომზადებისთვის 

32 სენდაის ჩარჩო პროგრამა კატასტროფების რისკის შესამცირებლად, 20152030, მიღებული გაეროს მესამე 
მსოფლიო კონფერენციაზე კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ (სენდაი, იაპონია), 2015 წლის 
18 მარტს. პრიორიტეტი 1. კატასტროფის რისკის გაცნობიერება: „კატასტროფის რისკის მართვა უნდა 
ეფუძნებოდეს კატასტროფის რისკის გააზრებას ყველა მისი განზომილებით: მოწყვლადობა, შესაძლებლობები, 
ადამიანებსა და აქტივებზე ზემოქმედება, საფრთხის მახასიათებლები და გარემო. ასეთი ცოდნის გამოყენება 
შესაძლებელია კატასტროფის რისკის წინასწარი შეფასების, პრევენციისა და შერბილების, ასევე, შესაბამისი 
მზადყოფნისა და რეაგირების მიზნით“. ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://www.preventionweb.net/files/43291_
sendaiframeworkfordrren.pdf

33 საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ოფიციალური ვებგვერდი, 2021, ხელმისაწვდომია მისამართზე: 
https://www.nsc.gov.ge/en/CONCEPTUALDOCUMENTS/ThreatAssessmentDocument

https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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საკანონმდებლო საფუძველს ქმნის საქართველოს კანონი „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის 
დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“: იგი ეროვნულ უსაფრთხოების საბჭოს უფლებას აძლევს, 
კოორდინაცია გაუწიოს დოკუმენტის მომზადებას და დასამტკიცებლად წარუდგინოს საქართველოს 
მთავრობას. კანონით ასევე გათვალისწინებულია: მუდმივი ან დროებითი უწყებათაშორისი 
კომისიების ან სამუშაო ჯგუფების შექმნა ეროვნული დონის კონცეპტუალურ დოკუმენტთა 
შესამუშავებლად (საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის ჩათვლით); და ასეთი ჯგუფების 
სტრუქტურისა და მუშაობის წესის დამტკიცება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.34 
კანონში შეტანილი ცვლილებით, 2019 წლის 1 იანვრიდან დაზუსტდა, რომ საფრთხეების შეფასების 
დოკუმენტში ბუნებრივ და ტექნოგენურ კატასტროფებთან დაკავშირებული ნაწილების მომზადებაზე 
პასუხისმგებელი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამავე სამინისტროს უნდა მოემზადებინა 
გამოსაქვეყნებლად აღნიშნული თავების არასაიდუმლო, ადაპტირებული ვერსია. კანონის მოქმედი 
ვერსია ასეთ მოთხოვნას აღარ შეიცავს. თუმცა საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წესდება 
მოიცავს პასუხისმგებლობას „საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის ბუნებრივ და ტექნოგენურ 
კატასტროფებთან დაკავშირებული თავისა და მისი არასაიდუმლო, ადაპტირებული ვერსიის 
მოსამზადებლად“.35

საფრთხეების ზოგადი შეფასება შესულია საქართველოს კატასტროფების რისკის შემცირების 2017
2020 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში. ამჟამად მიმდინარეობს სტრატეგიის განახლება მომდევნო 
პერიოდისთვის.

6.2 საფრთხეების შეფასება, რუკების შედგენა და მოდელირება
გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია (UNFCCC), საქართველოს ეროვნულ დონეზე 
განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი, სენდაის ჩარჩო პროგრამა, ეროვნული სამართლებრივი 
თუ პოლიტიკის დოკუმენტები და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება  საქართველოს 
ავალდებულებს, შექმნას და აწარმოოს დინამიკური, სტანდარტიზებული, მომხმარებლისთვის 
მოსახერხებელი მონაცემთა ბაზა ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ. მეტიც, ორჰუსის კონვენცია, 
რომლის ერთერთი მხარეც საქართველოა, ქვეყანას ავალდებულებს, გარემოსდაცვითი ინფორ
მაცია გახდეს ხელმისაწვდომი.

კონკრეტულად წყალდიდობებთან მიმართებით, ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე, სა
ქართველომ აიღო ვალდებულება, რომ თავისი კანონმდებლობა დაუახლოოს ევროკავშირის კა
ნონ მდებლობასა და ინსტრუმენტებს, წყალდიდობის რისკის შეფასებისა და მართვის გასაუმ
ჯობესებლად. შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 49 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს 

34 საქართველოს კანონი „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“, 2015, 
ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2764463?impose=translateEn&publication=2

35 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულების  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დებულება, დამტკიცებული საქართველოს 
შინაგან საქმეთა მინისტრის № 2 ბრძანებით, 2019, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/4522158?publication=2

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2764463?impose=translateEn&publication=2


28

2007/60/EC დირექტივის დებულებები წყალდიდობის რისკების36 შეფასებისა და მართვის შესახებ. 
კერძოდ, საჭიროა: 

 ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანოების განსაზღვრა; 
 წყალდიდობის რისკის წინასწარი შეფასება; 
 წყალდიდობის საფრთხეებისა და რისკების რუკების მომზადება; 
 წყალდიდობის რისკის მართვის გეგმების შემუშავება.

გარემოს ეროვნულ სააგენტოს (NEA) აქვს საფრთხეების რუკების შედგენისა და შეფასების უფლე
ბამოსილება. ქვემოთ ჩამოთვლილია სააგენტოს ნორმატიული მიზნები და პასუხისმგებლობები 
საფრთხის შეფასების, რუკების შედგენისა და მოდელირების კუთხით:37 

 საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური 
პროცესების მონიტორინგის სისტემათა ჩამოყალიბება და მათი გამართული ფუნქციონირება;

 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მონაცემთა შეგროვებაგავრცელება ეროვნულ და საერთა შო
რისო დონეზე, გლობალური საინფორმაციო ქსელების ჩათვლით;

 გარემოზე დაკვირვებით შეგროვებულ მონაცემთა დამუშავება, გარემოს მდგომარეობის შეფასება 
და შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელება;

 მონაწილეობა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური 
და ეკოლოგიური საფრთხეების შეფასებაში;

 თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, საინფორმაციო ფონდების განახლება ჰიდრომეტეოროლოგიის, 
გეოლოგიისა და გარემოს დაცვის მდგომარეობის შესახებ და მონაცემთა ბაზების განვითარება 
უახლეს ტექნოლოგიათა გამოყენებით;

 ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური და გარემოს მდგომარეობასთან დაკავშირებული მიმ
დინარე და მრავალწლიანი მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება; ასევე, შესაბამისი ანგა
რიშების, ბიულეტენების, მიმოხილვებისა და სხვა საცნობარო მასალების შემუშავება;

 სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შემუშავება (გეოლოგიური კვლევა).

კერძოდ, NEAის გეოლოგიის დეპარტამენტს38 ევალება, შეიმუშაოს რუკები, სადაც აღწერილია 
გეოლოგიური პროცესები და რისკის ზონები რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე, მოსახლეობისა 
და ინფრასტრუქტურის დასაცავად.

36 ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2007/60/EC წყალდიდობის რისკების შეფასებისა და მართვის 
შესახებ, 2007, ხელმისაწვდომია მისამართზე:

   https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=celex%3A32007L0060

37 გარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულება, დამტკიცებული საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის მინისტრის № 2255 ბრძანებით, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/4148180?publication=5

38 გარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულება, დამტკიცებული საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის მინისტრის № 2 ბრძანებით, 2018, 2255, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/4148180?publication=5
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გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარდა, სხვადასხვა სექტორში საფრთხეს მონიტორინგს უწე
ვენ და რუკებს ადგენენ კვლევითი ინსტიტუტებიც, სპეციფიკურ მეთოდოლოგიათა საფუძველზე 
(მათ შო რისაა ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური და სეისმოლოგიური საფრთხეები, ასევე, 
ეპიდემიები).

საშიშროებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია (ჰიდრომეტეოროლოგიური თუ გეოლოგიური მო
ნიტორინგისა და საფრთხეზე მონაცემების ჩათვლით) ინახება გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 
(ძირითადად, ქაღალდის ფორმატით) და სახელმწიფო უწყებებისთვის ხელმისაწვდომია უფასოდ. 

ყველაზე ფართოდ ხელმისაწვდომია რუკები წყალდიდობებისა და გეოლოგიური რისკების შესახებ 
(მაგ: მეწყერი, ღვარცოფი და კლდის ჩამოშლა), სხვა საფრთხეებზე რუკები არ არსებობს. ასეთი 
რუკების უმეტესობა მცირემასშტაბიანია (მაგ: 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 და 1:2 000 000). უფრო 
ფართომასშტაბიანი რუკების კუთხით მნიშვნელოვანი დეფიციტია. შესაბამისად, საჭიროა მათი 
შემუშავება.39 არსებული საფრთხეების, კლიმატისა და გეოლოგიური მონაცემების ბაზები და GISის 
რუკები სრულად არ შეესაბამება INSPIREის დირექტივის მოთხოვნებსა და სტანდარტებს; ასევე, 
არ უკავშირდება გეოსივრცულ პორტალს, რომელიც შეიქმნა NAPRის ფარგლებში, SIDAს მიერ 
მხარდაჭერილი პროექტით. ამ პროექტის მიზანია, შექმნას ერთიანი გეოსივრცული საინფორმა
ციო სისტემა საქართველოში, საერთო გეოპორტალით და შესაბამისი მეტაბაზებით, INSPIREის 
დირექტივის შესაბამისად.40 

ჩვეულებრივ, მრავლობითი საფრთხის რუკების შედგენა ეყრდნობა საფრთხის სხვადასხვა რუკის 
კომბინაციას GISის სისტემებში. NEAის არ აქვს გამოცდილება ამ კუთხით და არ იყენებს მსგავს 
მეთოდს პრაქტიკაში.

მოდელირების მეშვეობით, შესაძლებელია იმ ისტორიული ინფორმაციის მოპოვება, რომელიც 
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ექსტრემალურ კლიმატურ რისკებთან გასამკლავებლად და 
რომელზე წვდომაც სხვაგვარად შეზღუდული იქნებოდა.41 იშვიათია, რომ რომელიმე გეოგრაფიულ 
რეგიონს სრული სპექტრითა და ინტენსივობით ჰქონდეს განცდილი საფრთხეები; ასე რომ, ალ
ბათური მოდელირება ნებისმიერი მოვლენის სიმულაციის ეფექტიანი საშუალებაა, ინტენსივობის 

39 საფრთხეების რუკის შედგენის სისტემის შეფასება საქართველოში და რეკომენდებულ მოქმედებათა საგზაო 
რუკა, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/environment_
energy/assessmentofhazardmappingsystemingeorgiaandrecommendeda.html 

40 ევროპული დირექტივა 2007/2/EC ევროპულ საზოგადოებაში სივრცითი ინფორმაციის ინფრასტრუქტურის შე
სახებ (INSPIRE) მიზნად ისახავს, შექმნას ევროკავშირის სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა (SDI). 
ეს ხელს შეუწყობს გარემოსდაცვითი სივრცითი ინფორმაციის უკეთ გაზიარებას და მასზე საზოგადოების 
წვდომას ევროპის მასშტაბით. დირექტივის ფარგლებში გათვალისწინებული გეოსივრცული ინფორმაცია 
ვრცელია და მოიცავს მრავალფეროვან თემებს. ხელმისაწვდომია მისამართზე: http://inspire.ec.europa.eu/data
specifications/2892.

  INSPIREის გეოპორტალის პროტოტიპი ხელმისაწვდომია მისამართზე: http://inspiregeoportal.ec.europa. მიუხე
დავად იმისა, რომ საქართველო არ არის ვალდებული,  INSPIRE გადაიტანოს ქვეყნის კანონმდებლობაში, მთავ
რობამ (GoG) ეს პროცესი უკვე დაიწყო.

41 კატასტროფის რისკის შემცირების გლობალური შეფასების ანგარიში, 2015.

https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/environment_energy/assessment-of-hazard-mapping-system-in-georgia-and-recommended-a.html
https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/environment_energy/assessment-of-hazard-mapping-system-in-georgia-and-recommended-a.html
http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892
http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892
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მიუხედავად. საფრთხის მოდელი აფასებს კონკრეტული საფრთხის ალბათობას კონკრეტულ დროში, 
ასევე, მის ინტენსივობას და ზემოქმედების არეალს. გლობალურად, არსებობს მრავალი მოდელი, 
რომლებიც განსხვავდება გამოთვლითი სიმძლავრითა და ცვლადების რაოდენობით, რომლებიც 
ძალიან ტექნიკურია, თუმცა ყველა მათგანი დამოკიდებულია გამოყენებულ საწყის მონაცემებზე. 
ასე რომ, საქართველოს მასშტაბით, მონაცემთა შედარებითი ხარისხი უმნიშვნელოვანესია ზუსტი 
გადაწყვეტილების მისაღებად. მოდელირების ტექნიკის, ცოდნისა და რიცხვითი მოდელე ბის 
გამოყენების შესაძლებლობათა ნაკლებობამ განაპირობა ის, რომ რისკების შეფასებაზე პასუხის
მგებელი დაწესებულებები რეგულარულად არ იყენებენ საფრთხის მოდელირების მეთოდს. 
UNDPის კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების პროგრამის ფარგლებში, 
მომზადდა და NEAსთან შეთანხმდა შემდეგი მეთოდოლოგიები:

 წყალდიდობის ჰიდრავლიკური და ჰიდროლოგიური მოდელირება;
 გვალვის მოდელირება და რუკების შედგენა;
 ზვავის მოდელირება და რუკების შედგენა;
 მეწყერისა და ღვარცოფის მოდელირება და რუკების შედგენა;
 ძლიერი ქარისა და სეტყვის მოდელირება და რუკების შედგენა.

გარდა ამისა, მომზადების პროცესშია მრავლობითი საფრთხის მოდელირებისა და რუკების შედ
გენის მეთოდოლოგია.

6.3 საფრთხეებისა და რისკების მონაცემთა გაზიარება
N 262 დადგენილებით „საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 
შექმნისა და განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ (2013, შესწორდა 2015 წელს), 
საქართველოს მთავრობამ დაიწყო ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნა. 
დადგენილებით განისაზღვრა კომისიის მიზანი, სტრუქტურა, უფლებამოსილება და საქმია
ნობაც.42 „ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა (NSDI) წარმოადგენს პოლიტი კის, 
ინსტიტუციური ქმედებების, ტექნოლოგიების, წესების, სტანდარტების, მონაცემებისა და ადა
მიანური რესურსების კოორდინირებულ სისტემას, რომელიც იძლევა სივრცითი მონაცემების 
მოძიების, შეფასების, გამოყენებისა და გაზიარების ეფექტიან საშუალებას.“ 

NSDIის მიზანია, აირიდოს გეოსივრცულ მონაცემთა სიჭარბე და შეამციროს ხარჯები მათი შექმნისა 
და დამუშავებისას; ასევე, გააუმჯობესოს მსგავსი მონაცემების ხელმისაწვდომობა და სიზუსტე 
ფართო საზოგადოების მიერ გამოყენებისას. სისტემასთან თავსებადობისთვის, გეოგრაფიული 
მონაცემების, ელექტრონული სერვისებისა და მეტამონაცემების წარმოება უნდა დარეგულირდეს 
შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით, სტანდარტებით, რეგულაციებითა და მეთოდოლოგიებით, 
ჰარმონიზაციისა და თავსებადობის პრინციპთა შესაბამისად. ამჟამად, NSDIის შემუშავებას 

42 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 262 „საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრას
ტრუქტურის შექმნისა და განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ (2013, შესწორდა 2015 წელს), 
ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2044006?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2044006?publication=0
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კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (NAPR).43 
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის საკვანძო ელემენტია მონაცემთა გაზიარება. 
შედეგად, შემცირდება დანახარჯები (კერძოდ, დუბლირებული სამუშაოს გამორიცხვით), ამაღლდება 
მონაცემთა ხარისხი, სხვადასხვა სფეროს ეფექტიანად დაგეგმარებისას კი ხელმისაწვდომი 
იქნება ზუსტი და აქტუალური ინფორმაცია. დარგებისთვის, როგორიცაა თავდაცვა, უსაფრთხოება, 
ეკონომიკა, ენერგეტიკა, ჯანდაცვა, უძრავი ქონების ბაზარი, მიწის მართვა, ტრანსპორტი, ტურიზმი, 
სოფლის მეურნეობა, განათლება, კულტურა და სხვა, აუცილებელია ჰარმონიზებული გეოგრაფიული 
მონაცემები (მაგ: სატრანსპორტო და სამისამართო ქსელის სივრცითი მონაცემები გადამწყვეტია 
ისეთი კუთხით, როგორიცაა: ხანძრის, ავტოსაგზაო შემთხვევების, სტიქიური კატასტროფების, 
უბედური შემთხვევების, კრიზისული სიტუაციებისა თუ სამაშველო ოპერაციების ოპტიმალურად 
მართვა; გარემოზე ზემოქმედების რისკების შეფასება; ტურისტული მარშრუტების, ასევე, ახალი 
სამედიცინო, სასწავლო და  ნებისმიერი სხვა პროფილის დაწესებულებათა დაგეგმარება). უახლოეს 
მომავალში NSDI აპირებს საფრთხისა და რისკის რუკების ინტეგრირებას ონლაინ Geo პორტალში, 
NEAსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით. ვინაიდან საქართველოს NSDI 
უნდა შეიქმნას INSPIREის დირექტივის შესაბამისად, სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 
ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის, საფრთხის მონაცემთა რუკა და რისკთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია, განიხილება NSDIის ძირითად კომპონენტებად. ამიტომ, ყველა განვითარება 
საფრთხეებისა და რისკების რუკების მონაცემთა შეგროვების სფეროში, ასევე, მათი გაზიარება, 
მეტამონაცემების ჩათვლით, უნდა ითვალისწინებდეს NSDIის განვითარების მიმართულებებსა და 
პროცესებს. 

NEA მნიშვნელოვანი მოთამაშეა ამ პროცესში. საქართველოს მთავრობის N 502 დადგენილე ბით44, 
ხელმისაწვდომია შემდეგი კატეგორიის მონაცემები (შესაბამის ბუნებრივ საფრთხეთა შეფა
სებისთვის): ისტორიული გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფორმაცია, კლიმატო
ლო გიური მონაცემები და კვლევები, ჰიდრომეტეოროლოგიური გამოთვლები და პროგნოზები, 
ჰიდ როლოგიურ მონაცემთა ნაკადები, ინფორმაცია ჰიდროლოგიური საველე სამუშაოების, ჰიდრო
მორფოლოგიური კვლევების/პროექტებისა და ჰიდრომეტრიული სენსორების მონტაჟის შესახებ.

როგორც ჩანს, გარემოს დაცვის სააგენტოს მონაცემთა უმეტესობა ძალზე მნიშვნელოვანია 
ბუნებრივი საფრთხის შესაფასებლად. ამავდროულად, დღეისათვის არ არსებობს საფრთხის 
მონაცემთა ცალკეული სტანდარტები. იგივე შეიძლება ითქვას კატასტროფების რისკის მონა
ცემებზე (EMSის საკუთრებაა და ეს სამსახური უწევს ექსპლუატაციას), რომლებიც ასევე უნდა 
შეესაბამებოდეს გარკვეულ სტანდარტებს, რათა დაკმაყოფილდეს ჰარმონიზაციისა და თავსე
ბადობის მოთხოვნები NSDIის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია აღნიშნული 

43 საქართველოს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა, ხელმისაწვდომია მისამართზე: http://nsdi.
gov.ge/en/aboutnsdi

44 საქართველოს მთავრობის N 502 დადგენილება „სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და 
მათი ფასების დადგენის შესახებ“, 2014, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/2465275?publication=8
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მონაცემების თავსებადობა NSDIის სისტემის სხვა მონაცემებთან და მათი წარმოება კანონით 
დადგენილი ჰარმონიზებული სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

იგეგმება საქართველოში NSDIის განვითარების დაჩქარებაც, გაეროსა და მსოფლიო ბანკის 
ერთობლივი, ახალდამტკიცებული გეოსივრცული ინფორმაციის ჩარჩოს (IGIF) გამოყენებით.

6.4 გამოვლენილი ხარვეზები 
საქართველოს კანონი „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის 
შესახებ“, რომელიც საკანონმდებლო საფუძველს ქმნის საფრთხეთა შეფასების დოკუმენტის შე
სამუშავებლად, უფლებამოსილებას ანიჭებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მოამზადოს 
დოკუმენტის ბუნებრივ და ტექნოგენურ კატასტროფებთან დაკავშირებული ნაწილები. ეს ფუნქცია 
სამინისტრომ გადასცა EMSს. შესაბამისად, სამსახურის დებულებაში ჩაიწერა პასუხისმგებლობა, 
რომ მოამზადოს და გამოაქვეყნოს საფრთხეთა შეფასების დოკუმენტის ბუნებრივ კატასტროფებ
თან დაკავშირებული თავების არასაიდუმლო და ადაპტირებული ვერსიები. თუმცა „ეროვნული 
უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ კანონის უახლესი ვერ
სია ასეთ მოთხოვნას არ ითვალისწინებს. 

საქართველოს კატასტროფების რისკის შემცირების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 
მო იცავს აქტივობებს, რომლებიც უნდა განხორციელებულიყო 20172020 წლებში. ამჟამად მიმდი
ნარეობს განახლებული სტრატეგიისა და შემდეგი პერიოდის სამოქმედო გეგმის მომზადება. 
მიზანშეწონილია, შემუშავდეს სახელმძღვანელო დოკუმენტი სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინე
ბულ ღონისძიებათა შესრულების შესაფასებლად და ფაქტობრივი შეფასება დაეყრდნოს სტრა
ტეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელოს, რომელიც დამტკიცე
ბუ ლია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N629 დადგენილებით  („პოლიტიკის 
დაგეგმვის სახელმძღვანელოს შესახებ“).

ჰარმონიზაციისა და თავსებადობის პრინციპებზე დაფუძნებული NSDIის სისტემის განვი თა
რებისთვის, მნიშვნელოვანია საფრთხისა და რისკის მონაცემთა თავსებადობა სისტემის სხვა მო
ნაცემებთან. დღესდღეობით, არ არსებობს ცალკეული ტექნიკური რეგლამენტები ამ მონაცემთა 
მომზადებაგაზიარებაზე, რომლებიც უზრუნველყოფდა მონაცემთა წარმოებას კანონით დად
გენილი ჰარმონიზებული სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების გამოყენებით. კლიმატით გა
მოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების პროგრამის ფარგლებში (UNDP), მომზადდა 
შესაბამისი მეთოდოლოგიური დოკუმენტები, რომელთა გამოყენება მიზანშეწონილი იქნებოდა 
ტექნიკურ რეგლამენტებში. ასევე, ამგვარი რეგულაციების განხორციელებისთვის, დღევანდელი 
ინსტიტუციური გარემო არახელსაყრელია. საჭიროა შესაბამისი ცვლილებების შეტანა პასუხის
მგებელ ორგანოთა დებულებებში (NEA, EMS, მონაცემთა შეგროვებაზე პასუხისმგებელი სხვა 
უწყებები და ორგანიზაციები).
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საქართველოში ძალიან მწირია გამოცდილება მრავლობითი საფრთხის რუკის შედგენის თვალ
საზრისით. არ არსებობს საფრთხეთა რუკებისა და შეფასების ერთიანი მეთოდოლოგია და 
სტანდარტები, დარეგულირებული სპეციალური სამართლებრივი აქტით. გეოსივრცული მონა
ცემებისა და რუკების ეროვნულ სტანდარტთა არარსებობა აფერხებს საფრთხის მონაცემებისა 
და რუკების შესაბამისობას ერთიან სტანდარტებთან, ასევე, კლიმატით გამოწვეულ საფრთხეთა 
მონაცემებისა და რუკების დაკავშირებას საერთო, უნიკალურ გეოსივრცულ პორტალთან.

ამჟამად საქართველოში არ არსებობს წყალდიდობის შეფასებისა და რუკის შედგენის მე თო
დოლოგია, რომელიც იქნება ევროკავშირის მოთხოვნათა შესაბამისი. ასოცირების შეთან ხმებით, 
საქართველომ აიღო ვალდებულება, თავისი კანონმდებლობა დაუახლოოს ევროკავშირის კა
ნონმდებლობასა და ინსტრუმენტებს, წყალდიდობის რისკის შეფასებისა და მართვის გასა
უმჯობესებლად. კონკრეტულად, ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, წინასწარ შეაფასოს წყალ დიდობის 
საფრთხე და შეადგინოს რისკების რუკები. თუმცა არ არსებობს შესაბამისი მეთოდოლოგია, 
რომელიც იქნება ევროკავშირის სტანდარტებთან თავსებადი და დაუკავშირდება მრავლობითი 
საფრთხის შეფასებისა და რუკების შედგენის მეთოდოლოგიურ რეგულაციებს.

რიცხვითი მოდელების გამოყენებისას, ვლინდება მოდელირების მეთოდების, ცოდნისა და 
შესაძლებლობების ნაკლებობა. შესაბამისად, დაწესებულებები, რომლებიც პასუხისმგებელნი 
არიან საფრთხეთა შეფასებაზე, რეგულარულად არ მიმართავენ მოდელირებას. სპეციფიკური 
საფრთხეებისთვის, როგორიცაა წყალდიდობა, ზვავი, მეწყერი, ღვარცოფი, ქარიშხალი და სეტყვა, 
მოდელირებისა და რუკების შედგენის მეთოდოლოგიები მომზადდა და წარედგინა NEAს, მაგრამ ჯერ 
ოფიციალურად არ დამტკიცებულა. ამ მეთოდოლოგიების გამოყენების ვალდებულება არ ასახულა 
NEAსა და მისი კონკრეტული დეპარტამენტების დებულებებში. ასევე არ არის შემუშავებული  
საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული მრავლობითი საფრთხის შეფასების, რუკების 
შედგენისა და მოდელირების მეთოდოლოგია, რომელიც გაითვალისწინებდა უფლებამოსილებათა 
განაწილებას ეროვნულ და ადგილობრივ უწყებებს შორის. 

საქართველოში არსებული შედარებითი მონაცემების დაბალი ხარისხი ასევე მნიშვნელოვნად 
აბრკოლებს მოდელირებას და ზუსტ გადაწყვეტილებათა მიღებას მასზე დაყრდნობით. ასე რომ, უნდა 
დამტკიცდეს კონკრეტული სტანდარტები და მეთოდოლოგიები და სავალდებულო გახდეს ყველა 
იმ სუბიექტისთვის, რომლებიც ქმნიან მონაცემებს საფრთხეებისა და რისკების შეფასებასთან 
დაკავშირებით. არსებული უწყებათაშორისი კოორდინაცია სხვადასხვა დონის ინფორმაციის 
მისაწოდებლად, ასევე, საფრთხეთა შეფასების, ინფორმაციის მართვისა და მოდელირებისთვის, 
საკმარისი არ არის.  
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7. მოწყვლადობის, შესაძლებლობებისა 
და რისკების შეფასების სამართლებრივი 
ჩარჩო

ამ ჩარჩოს შესწავლისას, WMOის კატასტროფების რისკზე ცოდნის საკონტროლო სია გირჩევთ 
შემდეგი საკითხების გათვალისწინებას:

 რისკქვეშ მყოფი პირების, სერვისებისა (მაგ: საავადმყოფოები) და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
(მაგ: ელექტროენერგიისა და წყლის ინფრასტრუქტურა, მშენებლობის ხარისხი) შეფასება და 
რაოდენობის განსაზღვრა; რუკების შედგენა ყველა რელევანტურ საფრთხეზე, ასევე, ნებისმიერ 
დამატებით რისკზე, რომელიც არსებობს ადგილობრივ დონეზე, როგორც სოფლად, ისე ქალაქებსა 
და სანაპირო ზოლში;

 კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედებისა და მასთან დაკავშირებული მეორეული რისკების 
შეფასება, ასევე, რისკის მართვის გადაწყვეტილებათა განხილვა მდგრადობის გასაზრდელად;

 დაუცველობის ფაქტორების გათვალისწინება, როგორიცაა გენდერი, შეზღუდული შესაძლებ
ლობები, ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკური მრავალფეროვნება, სოციალური 
უთანასწორობა და გარემოსადმი სენსიტიურობა;

 ძირითად ეკონომიკურ სექტორთა მოწყვლადობის შეფასება ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე; 
ისტორიული და ადგილობრივი ცოდნის ინტეგრირება რისკის შეფასებაში;

 გამოვლენილი და შეფასებული აქტივობები, რომლებიც ზრდის ან აერთიანებს რისკებს (მაგ: 
ურბანიზაცია და მიწათსარგებლობა);

 რისკის შეფასების შედეგების ინტეგრირება რისკების მართვის ადგილობრივ გეგმებსა და 
გამაფრთხილებელ შეტყობინებებში მკაფიოდ და ადვილად გასაგებ ენაზე, იმის გათვალისწინებით, 
თუ როგორ აღიქვამენ/აფასებენ ადამიანები ინფორმაციას;

 კანონმდებლობისა და კულტურული ნორმების შეფასება იმ ხარვეზთა გამოსავლენად, რომლებმაც 
შეიძლება გაზარდოს მოწყვლადობა.

7.1 მოწყვლადობის შეფასება
არსებობს მოწყვლადობის შეფასების სხვადასხვა მეთოდოლოგია, რომლებიც გამოიყენე ბა 
კონკრეტული პროექტებისა და პროგრამების მომზადებაგანხორციელებისათვის, ძირითა დად, 
ადგილობრივ დონეზე. საქართველოშიც, ამ კუთხით, განსხვავებული მეთოდოლოგიები გამო
იყე ნება. ასეთ მაგალითებს შორისაა კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადობის შეფასება 
UNFCCCის ეროვნული შეტყობინების ანგარიშების ფარგლებში, ან მდინარე რიონისთვის ჩატარებუ
ლი მოწყვლადობის შეფასება წყალდიდობის მიმართ. რაც შეეხება საკითხის სამართლებრივ მო
წესრიგებას, მითითებებს კატასტროფებისადმი მოწყვლადობის შეფასებაზე შეიცავს მთავრობის 
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დადგენილებები საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვის გეგმებისა45 და საგანგებო მართვის 
გეგმების შესახებ.46 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების 
წესების შემუშავების შესახებ“, კერძოდ, მისი მე10 მუხლი, მოწყვლადობას განმარტავს, როგორც: 
„მდგომარეობას, რომელიც განაპირობებს მოსახლეობის, საგანგებო სიტუაციების მართვის 
ერთიანი სისტემის შესაბამისი ორგანოებისა და საკუთრების დაუცველობას“. დადგენილებით 
კონკრეტულად არ არის განსაზღვრული მოწყვლადობის შეფასებაზე პასუხისმგებელი კონკრეტული 
ორგანო, მაგრამ, ზოგადად, რისკის მართვის გეგმების შემუშავებისა და დამტკიცების მოთხოვნა 
ვრცელდება „საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ორგანოებზე“.

დადგენილებაში ასევე აღნიშნულია, რომ: „საგანგებო სიტუაციის რისკის დადგენის პროცესში, 
ერთიანი სისტემის შესაბამისი ორგანოების გარდა, ჩართულნი არიან სამეცნიეროკვლევითი 
ინსტიტუტები და დარგის ექსპერტებიც“. მოწყვლადობა ფასდება რისკის ანალიზის ეტაპზე და 
არსებობს ორი სახის: ფიზიკური და სოციალური. 

ფიზიკური მოწყვლადობა განისაზღვრება ინფრასტრუქტურის მედეგობით, საფრთხის წინაშე 
მდგომი ობიექტის მახასიათებლებითა და შესაბამისი დამაზიანებელი ფაქტორების სიძლიერით. 
თავდაპირველად, ფიზიკური მოწყვლადობა გაანალიზდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 
კატეგორიაში შემავალი ობიექტებისთვის, შემდეგ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით: ობიექტის 
ფუნქციური დანიშნულება, ინფრასტრუქტურის განლაგების სიმჭიდროვე, სართულების რაოდენობა, 
კონსტრუქციული გადაწყვეტა, გამოყენებული სამშენებლო მასალები და კონსტრუქციების სახეობა, 
საგანგებო სიტუაციებში შენობების გამოყენების აუცილებლობა და სხვა. ფიზიკური მოწყვლადობა 
ფასდება კომპლექსური კრიტერიუმის საფუძველზე, რომლის მნიშვნელობაც განისაზღვრება 
შემდეგი კრიტერიუმების ჯამით: 

 შენობანაგებობის გამძლეობა, რომელიც დგინდება მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციის 
შედეგების ანალიზით, ექსპერიმენტული კვლევებითა და მოწყვლადობის კლასის მინიჭებით. 
ამ კრიტერიუმის წილობრივი კოეფიციენტი კომპლექსური კრიტერიუმის სრულ სიდიდეში 
უტოლდება 0,25ს. გამძლეობის კრიტერიუმის დასადგენად, შენობები იყოფა 6 მოწყვლად 
კლასად (დადგენილების დანართი #5);

 შენობანაგებობის შესაბამისობა ტექნიკურ რეგლამენტთა მოთხოვნებთან. ამ კრიტერიუმის 
წილობრივი კოეფიციენტი კომპლექსური კრიტერიუმის სრულ სიდიდეში შეადგენს 0,15ს. მისი 
რიცხვითი მნიშვნელობა განისაზღვრება შენობანაგებობის პასპორტისა და საწყის საპროე
ქტო დავალებებში მოცემული პარამეტრების მიხედვით: კერძოდ, ტექნიკურ რეგლამენ
ტთა მოთხოვნებთან სრული შესაბამისობისას ეს ციფრია 1; თუ ნორმატიული დატვირთვის 
სიდიდეები არ შეესაბამება დადგენილ ნორმას, გათვალისწინებულია შენობანაგებობათა 

45 საქართველოს მთავრობის № 453 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადე
ბის წესების შემუშავების შესახებ“, 2017, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/3824640?publication=0 

46 საქართველოს მთავრობის № 452 დადგენილება „საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების 
შესახებ“, 2017, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/3824628/0/ge/pdf

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3824640?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3824640?publication=0
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ექსპლუატაციის პირობების გაუარესების ლიმიტი და კოეფიციენტის მნიშვნელობა უდრის 0,5ს; 
როდესაც მზიდი კონსტრუქციები არ არის დამზადებული არაწვადი, არალპობადი მასალისგან, 
იგი უტოლდება 0,75ს; თუ შემომფარგლავ კონსტრუქციებად არ არის გამოყენებული არაწვადი, 
არალპობადი მასალები – 0,85ს; ტექნიკურ რეგლამენტთა მოთხოვნებთან შეუსაბამობის სხვა 
შემთხვევებში კი – 0.9ს. შეუსაბამობის რამდენიმე შემთხვევის ერთად არსებობისას, მათგან 
იღებენ მინიმალურ მნიშვნელობას;

 შენობანაგებობის ტექნიკური მდგომარეობა, რომელიც განისაზღვრება მზიდი სამშენებლო 
კონსტრუქციების გარეგანი ნიშნების შესწავლით (დადგენილების დანართი #6). ამ კრიტერიუმის 
წილობრივი კოეფიციენტი კომპლექსური კრიტერიუმის სრულ სიდიდეში არის 0,15;

 შენობანაგებობის ფაქტობრივი მზიდუნარიანობის მახასიათებელთა სიდიდის შეფარდება 
მნიშვნელობასთან, რომელიც განისაზღვრება კონკრეტული ტიპის შენობათა საკმარი
სი ამტა ნობისა და ნორმალური ექსპლუატაციის პირობების მიხედვით. მისი წილობრივი 
კოეფიციენტი ფიზიკური მოწყვლადობის სრულ სიდიდეში შეადგენს 0,45ს. კრიტერიუმების 
რიცხვითი მნიშვნელობა არ უნდა აღემატებოდეს 1.2ს. მათ დასადგენად საჭიროა: (1) 
სამშენებლო უბნის გეოლოგიური, სეისმური, მეტეოროლოგიური, კლიმატური, ეკოლოგიური 
და სხვა კვლევები; (2) პოტენციური საგანგებო სიტუაციის დამაზიანებელი ფაქტორებით 
გამოწვეული დატვირთვის განსაზღვრა შენობანაგებობებზე და შესაბამისი გაანგარიშების 
სქემის შერჩევა; (3) შენობანაგებობების საანგარიშო კონსტრუქციული სქემის რიცხვითი 
მოდელირება; (4) შენობანაგებობასთან დაკავშირებული გაანგარიშებებისა და შედეგების 
გაანალიზება.

სოციალური მოწყვლადობა განისაზღვრება საფრთხის წინაშე მყოფი მოსახლეობის დაცულობის, 
მზადყოფნისა და ინფორმირებულობის ხარისხით. კერძოდ, იგი შეფასდება საზოგადოების და
ცულობის პარამეტრთა საშუალო არითმეტიკულის დადგენით, საფრთხით გამოწვეული დამა
ზიანებელ ფაქტორებთან კორელაციაში. ასეთი ფაქტორების მიმართ საზოგადოების დაცულობის 
პარამეტრები განისაზღვრება დადგენილების მე7 დანართით. ჩატარებული შეფასებების შედეგად, 
უნდა შეიქმნას მოწყვლად ელემენტთა რუკა.

ადგილობრივი (მუნიციპალური) დონის საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმები გვაწვდის 
ინფორმაციას მოწყვლადობის შეფასებაზე, რომელიც უნდა ჩატარდეს მუნიციპალურ დონეზე 
საგან გებო სიტუაციების დაგეგმვისას, და გვთავაზობს არსებული მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებას 
შემ დეგი გზებით:

 მოსახლეობის შესახებ ინფორმაციის დაშლა: მუნიციპალური პროფილის კვლევისა და შე
მუშავებისას, დამგეგმავებმა უნდა დაახასიათონ ან, რამდენადაც შესაძლებელია, რაო
დენობრივად განსაზღვრონ მოსახლეობის ჯგუფები, რომლებიც ხშირად  ყველაზე დაუცველნი 
არიან კატასტროფის დროს. ამჟამად შეგროვების ინსტრუმენტში მონაცემები არ არის და
ყოფილი სქესის მიხედვით, ამიტომ ის უნდა განახლდეს, რათა აღნიშნული სპეციფიკაც 
მოიცვას. გარდა ამისა, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა მიზეზის გამო, შეიძლება 
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უფრო მეტად იყვნენ კონცენტრირებულნი დაუცველი მოსახლეობის ცალკეული ჯგუფები და 
მათი წევრებისთვის უფრო მაღალი რისკები შეიქმნას კატასტროფების დროს (მაგ: ბავშვები, 
მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, უსახლკაროები, მიგრანტები, ლგბტქ+ 
პირები და ტურისტები).

 დაყოფა სქესის მიხედვით: სქესის მიხედვით სეგრეგირებული მონაცემები გამოსადეგია 
სასწრაფო დახმარებისა და საგანგებო სიტუაციებში რეაგირების ჯგუფებისთვის, ასევე, 
გადაწ ყვეტილების მიმღებ პირთათვის. ეს ხელს შეუწყობს იმ პოტენციური საჭიროებების, 
მოსაზრებებისა და გამოწვევების წინასწარ განსაზღვრას, რომლებიც უკავშირდება მოწყვლადი 
ჯგუფების დაცვას კრიზისის დროს. საგანგებო სიტუაციების დამგეგმავ პირთათვის ასევე 
სასარგებლო იქნება შშმ პირთა რაოდენობრივი მონაცემების გათვალისწინება, რომლებიც 
მიღებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული 
აღწერით. ასეთი სტატისტიკა უნდა დაემატოს მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტს.

 საცხოვრებელი ან კომერციული შენობების საერთო ასპექტებისა ან ტენდენციების აღწერა: 
დამგეგმავ პირთათვის შეიძლება სასარგებლო იყოს მუნიციპალიტეტის საცხოვრებელი ან 
კომერციული შენობების საერთო მდგომარეობისა ან ტენდენციების აღწერა. ეს ხელს უწყობს 
მუნიციპალური რისკების შემდგომ კატეგორიზაციას, რადგან გარკვეული ტიპის შენობები 
შეიძლება უფრო დაუცველი იყოს კონკრეტული საფრთხის მიმართ. ეს შეიძლება მოიცავდეს 
შემდეგ საკითხებს:
- მიწათსარგებლობის დაგეგმვისა და ზონირების შეზღუდვები მუნიციპალიტეტში, არსებული 

ზონირება (საცხოვრებელი, კომერციული, სამრეწველო, ეროვნული პარკი და ა.შ.), ან სხვა 
სამშენებლო მეთოდოლოგიები და სახელმძღვანელო დოკუმენტები, რომლებიც მიმარ
თულია რისკის შემცირებასა და გარემო პირობების გაუმჯობესებაზე;

- საერთო სამშენებლო ტექნოლოგია და მასალები, როგორიცაა: ხის ჩარჩოები, ფოლადით 
გამაგრებული ბეტონის კონსტრუქციები, ფოლადის ჩარჩოებით დამზადებული კომერციული 
შენობები და ა.შ. სამშენებლო მასალებისა და ტექნიკის საერთო ტენდენციები გავლენას 
ახდენს მუნიციპალიტეტის საცხოვრებელი და კომერციული შენობებისა და სხვა 
სტრუქტურების მედეგობაზე კლიმატური პირობების მიმართ (წვიმა, წყალდიდობა და 
ძლიერი ქარი), ტყის ხანძრის მიმართ დაუცველობასა ან სეისმურ აქტივობაზე;

- მუნიციპალიტეტში გავრცელებული გათბობის მეთოდები, როგორიცაა: ბუნებრივი აირი, 
რომელიც მიეწოდება უშუალოდ სახლებს; ბუნებრივი ორთქლი; შეშის ბუხრები; დიზე ლის 
საწვავი და ა.შ. იმის გაგება, თუ როგორ თბება სახლები, დაეხმარება მიწოდების ინფრას
ტრუქტურის მოწყვლადობის პროგნოზირებას განსაკუთრებით ცივ თვეებში (მაგ: მიმწო
დებელი მილსადენები, საცავი ავზები და ა.შ.); 

- სასმელი წყლის მომარაგების მუნიციპალიტეტში გავრცელებული მეთოდები, როგორიცაა: 
მუნიციპალური წყლის სისტემები, ჭები, წვიმის წყლის შეგროვების ცისტერნები და ა.შ. 
სასმელი წყლის წყაროები, შესანახი და მიწოდების სისტემები შეიძლება დაუცველი იყოს 
კლიმატით გამოწვეულ საგანგებო სიტუაციებში, როგორიცაა გვალვა, ძლიერი წვიმა ან 
ყინვა;
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- ელექტროენერგიის გამომუშავების მეთოდები (მაგ: თბოელექტროსადგური, ბირთვული 
გენერაცია, ჰიდროელექტროგენერაცია, მზის ენერგია და ა.შ.) და ელექტროენერგიის 
განაწილება (მაგ: მიწისზედა გადამცემი ხაზები, მიწისქვეშა გადამცემი ხაზები და ა.შ.). 
ელექტროგადამცემმა სადგურმა შეიძლება გავლენა იქონიოს გარემოზე, თუმცა ასევე 
დაუცველი იყოს კლიმატთან დაკავშირებულ საგანგებო სიტუაციებში, როგორიცაა წყალ
დიდობა და გვალვა. გადამცემი სისტემები (მაგ: მიწისზედა გადამცემი ხაზები და მზის 
პანელები) კი შეიძლება მოწყვლადი აღმოჩნდეს ძლიერი ქარის, წყალდიდობისა და 
სეტყვის მიმართ.

	მუნიციპალიტეტის ფარგლებში განხორციელებული კატასტროფის რისკის ან საფრთხის შემ
ცირების ბოლოდროინდელი პროექტის მოკლე აღწერა, როგორიცაა: სადრენაჟო სისტემების 
შექმნა, მუნიციპალური წყალდიდობის ზონების დანიშვნა, სტრუქტურების ამაღლება  წყალ
დიდობის ცნობილ ზონებში და ა.შ.

დღესდღეობით, საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს მოთხოვნას მოწყვლადობის მოდე
ლირებაზე, ასეთი მოდელები ზოგადად არ გამოიყენება საქართველოში. სოციალურეკონო მიკურ 
ზემოქმედებას მრავალი ფორმა აქვს და მოწყვლადობის მოდელირებისას მისაღებია გადა წყ
ვეტილება, რომ დადგინდეს გასათვალისწინებელი და გაზომილი ან რაოდენობრივი ზემოქმედება, 
ასევე,  ზარალისა და დანაკარგის ტიპი, რომელზეც უნდა კონცენტრირდეს დაუცველობის შეფასება. 
მნიშვნელოვანია, განვასხვაოთ მოდელირების მიზნები:

	მოწყვლადობის მოდელი ითვალისწინებს იდენტიფიცირებულ ადამიანებს, საკუთრებასა 
(აქტივებს) და მიწას, მრავალ სპეციფიკურ მახასიათებელთან ერთად, როგორიცაა შენობების 
გამოყენება, მშენებლობის ტიპი და ასაკი, ასევე, მათი ჩანაცვლების ღირებულება;

	მოწყვლადობის მოდელი აანალიზებს რეცეპტორის (შენობა, სასოფლოსამეურნეო მიწა, 
ინფრასტრუქტურა და ა.შ.) მოწყვლადობას სპეციალური მრუდების გამოყენებით, რომლებიც 
აღწერს პოტენციურ ზიანს ან ეკონომიკურ ზარალს კონკრეტული რეცეპტორისთვის.

შესაბამისი სოციალურდემოგრაფიული ინდიკატორების სია, რომელიც ყველაზე მეტად ეხება 
მოსახლეობის მხრიდან გამკლავების/დაძლევის სტრატეგიებს (როგორც ჰიდრომეტეოროლოგიური 
საფრთხის დროს, ასევე შემდგომ) და განსაზღვრავს სოციალური დაუცველობის ხარისხს, მოამზადა 
UNDPმა. ეს ინდიკატორები შეესაბამება UNDPის 2017 წლის ანგარიშს: „სოციალური დაუცველობის 
შეფასების ინსტრუმენტები კლიმატის ცვლილებისა და DRRის პროგრამებისთვის: სახელმძღვანე
ლო პრაქტიკოსებისთვის“ და, ძირითადად, ხელმისაწვდომია საქსტატის მონაცემებიდან47 (ოჯახე
ბის კვლევა), ან 2014 წლის აღწერიდან (თუმცა ამ უკანასკნელის სტატისტიკა არ განახლებულა). 
კრიტერიუმები, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თემის სოციალურ დაუცველობას, ძირი
თადად უკავშირდება შინამეურნეობების ან ცალკეულ პირთა დაძლევის უნარის ნაკლებობას.

47 https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population
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7.2 რისკებზე ცოდნის გამოყენება - სივრცითი და ურბანული განვითარების 
დაგეგმარება
საქართველოში არსებული სივრცითი დაგეგმარების სისტემა ეფუძნება საქართველოს სივრცის 
დაგეგმარების, არქიტექტურულ და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსს (2019).48  

კოდექსი განსაზღვრავს სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების ზოგად სისტემას, მის 
პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს; ასევე, გვაწვდის გეგმების იერარქიასა და შემადგენლობას 
და მათი შემუშავებადამტკიცების წესებს. 

სივრცითი და ურბანული დაგეგმარების მიზნები და ამოცანებია: მოაწესრიგოს საქართველოს 
მთელი ტერიტორიისა და მისი ნაწილების გამოყენებაგანვითარება საჯაროკერძო ინტერესთა 
შეჯერებით შემუშავებული და დამტკიცებული სივრცითი თუ ქალაქმთშენებლობითი გეგმების 
მეშვეობით; ასევე, დაძლიოს შესაძლო წინააღმდეგობები დაგეგმვის სხვადასხვა დონეს შორის და 
შექმნას პირობები ადამიანისა და გარემოს ჰარმონიული განვითარებისთვის. 

საქართველოს ტერიტორიის ცალკეული ნაწილები უნდა განვითარდეს სივრცითი მოწყობის 
ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, მთელი ტერიტორიის სივრცითი დაგეგმარებისას კი გასათ
ვალისწინებელია ძირითადი მოთხოვნები მისი ცალკეული ნაწილების განაშენიანებასთან 
მიმართებით. საქართველოში სივრცითი დაგეგმარება ხელს შეუწყობს მის სრულ ინტეგრაციას 
ევროპული და საერთაშორისო განვითარების ძირითად მოთხოვნებთან. კოდექსის მიხედვით, 
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების დაგეგმვისას, ერთერთი სახელმძღვანე
ლო პრინციპი უნდა იყოს დასახლებათა დაცვა ბუნებრივი, ტექნოგენური და სოციალური საფრ
თხეებისა თუ საგანგებო სიტუაციებისგან (მათ შორის, ხანძრისგან), რაც უნდა მოხერხდეს 
შესაბამისი დაგეგმარების გადაწყვეტილებებითა და საინჟინრო თუ ეკონომიკურორგანიზაციული 
ღონისძიებების მეშვეობით.

კოდექსი ადგენს სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების იერარქიას და მოითხოვს მათთან 
შესაბამისობას:

	საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმა  ქმნის წინაპირობებს ქვეყნის მთლიანი ტერი
ტორიის სივრცითი მოწყობის რეგულირების, განვითარებისა და სათანადოდ უზრუნველ
ყოფისთვის, ასევე, კოორდინირებული სივრცითი დაგეგმარებისთვის დაბალ დონეზე;

	ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცის დაგეგმარების გეგმა  აზუსტებს საქართველოს სივ
რცით გეგმას შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, რათა 
შექმნას აუცილებელი წინაპირობები ფიზიკური გარემოსა და ინფრასტრუქტურის განვითა რე
ბის დასარეგულირებლად და კოორდინირებული სივრცითი დაგეგმარებისთვის დაბალ დო
ნეზე.

48  საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო კოდექსი“, 
2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=8

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=8
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	მულტიმუნიციპალური/მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარება  ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში სივრცითი გეგმის შემუშავება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლო
ბაა; მისი მიზანია, ფიზიკური გარემოსა და ინფრასტრუქტურის განვითარების მოწესრი
გება საკუთარ საზღვრებში. მუნიციპალიტეტთა შეთანხმების საფუძველზე, შესაძლებელია 
მულ ტიმუნიციპალური სივრცითი გეგმის შემუშავება რამდენიმე/ერთზე მეტი მუნიცი პალი
ტეტისთვის. კანონი არ აკონკრეტებს პირობებს, როდის უნდა შემუშავდეს მულტიმუნიციპა
ლური გეგმა. ჰარმონიზებული განვითარებისთვის, მულტიმუნიციპალური/მუნიციპალური 
სივრცითი გეგმები უნდა ითვალისწინებდეს მეზობელ მუნიციპალიტეტთა ინტერესებს, ან უკვე 
არსებული გეგმების მოთხოვნებს.

	ქალაქთმშენებლობითი გეგმები:
	გენერალური გეგმა;
	განაშენიანების გეგმა;
	განაშენიანების დეტალური გეგმა.

ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, ამჟამად ურბანულ განვითარებაზე მთავარი პასუხის
მგებელი ორგანოა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სივრცითი 
დაგეგმარების დეპარტამენტი.49 მას ევალება ქვეყნის სივრცითი დაგეგმარების ორგანიზება 
და ყვე ლა დონეზე არსებული დასახლების (ქალაქები, დაბები, სოფლები, კურორტები და სხვა 
ურბანული ტერიტორიები) მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის: 
ქვე ყ ნის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების სივრცითი დაგეგმარება და 
დასახლებებისთვის ქალაქთმშენებლობის გეგმების შემუშავება, შესაბამის მუნიციპალიტეტებთან 
თანამშრომლობით; ასევე, მათი დამუშავების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა და განხორციელების 
კოორდინაცია. დეპარტამენტი მონაწილეობს სივრცითი დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლო ბის 
მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზშიც, წინადადებებისა და პროექტების მომზადე ბასა 
და მეთოდოლოგიების/ინსტრუქციების შემუშავებაში.

ამ სფეროში კიდევ ერთი საკვანძო დაწესებულებაა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტი, 
რომელიც განიხილავს ყველა იერარქიის სივრცითტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტაციას. 
მათი შესწავლის შემდეგ, დეპარტამენტი ამზადებს საპროექტო დოკუმენტაციას, რომელიც უნდა 
განიხილოს დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 
საკითხთა საბჭომ (დამტკიცდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 
2016 წლის 8 აპრილის N11/196 ბრძანებით).50

ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი გეგმების შემუშავებაზე პასუხისმგებელია ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს საქართველოს სივრცითი გეგმა შესაბამისი 
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიისთვის. რაც შეეხება მულტიმუნიციპალურ/მუნიციპალურ 

49  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებგვერდი: https://www.mrdi.gov.ge

50  http://www.economy.ge/?page=services&s=50&lang=ge



41

სივრცით გეგმებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი51,  ისევე, როგორც საქართველოს 
სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობების კოდექსი, ადგილობრივ 
თვითმმართველობებს აკისრებს მათი იურისდიქციის ქვეშ არსებული ტერიტორიების გეგმების 
მომზადების პასუხისმგებლობას. მუნიციპალიტეტებს ასევე ევალებათ: მიწათსარგებლობის/
გენერალური დაგეგმვა, ზონირება, მშენებლობის ნებართვების გაცემა და მასზე ზედამხედველობა, 
სოციალური საცხოვრებლებისა და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, შენობების 
მართვა და მოვლა, და ახალი მშენებლობა.

2019 წელს მიღებული თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით52, თბი
ლისი იყოფა ფუნქციურ და ტერიტორიულსტრუქტურულ ზონებად. ფუნქციური ზონირება მიწათ
სარგებლობის ზონირების ნაწილია, რომელიც განსაზღვრავს ურბანულ ტერიტორიებს მათი 
გამოყენების დომინანტური ტიპის მიხედვით. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით, 
ასევე, დადგენილებით „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განა
შენიანების რეგულირების წესების შესახებ“53, დედაქალაქი იყოფა ზოგად და სპეციფიკურ ფუნქციურ 
ზონებად (ქვეზონებად). თითოეული ზონისთვის ჩამოყალიბებულია კონკრეტული სტანდარტები და 
განვითარების პარამეტრები:

	მიწის განაშენიანების კოეფიციენტი (კ 1);
	მიწის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი (კ 2);
	მიწის გამწვანების კოეფიციენტი (კ 3).

ტერიტორიულსტრუქტურული ზონირება ასევე შედის მიწათსარგებლობის ზონაში, რომელიც 
დედაქალაქის ტერიტორიებს ყოფს ტერიტორიულსტრუქტურულ საფუძველზე (ქალაქის ცენტრა
ლური ზონა, შუალედური ზონა, პერიფერიული ზონა და გეგმარებითი კარკასი). თბილისის ზო
გადი ფუნქციური ზონებია: ლანდშაფტურსარეკრეაციო, სასოფლოსამეურნეო, სარეკრეაციო, 
სპეციალური, საცხოვრებელი, სატრანსპორტო, საზოგადოებრივსაქმიანი, სამრეწველო, სანიტა
რიული, სატყეო და სამხედრო დანიშნულების ზონები. 

ფუნქციური და ტერიტორიულსტრუქტურული ზონირების გარდა, არსებობს შეზღუდვითი ზონები, 
ფენები და კონტურები. ისინი ასახულია მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში, სადაც ურბანუ
ლი დაგეგმარება და განვითარება ან შეზღუდულია, ან აკრძალული.

51 საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 2014, ხელმისაწვდომია მისა
მართზე: https://matsne.gov.ge/en/document/view/2244429?publication=44

52 თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს № 3918 დადგენილება „თბილისის მიწათსარგებლობის გენერა
ლური გეგმის დამტკიცების შესახებ“, 2019, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/en/document/
view/4508064?publication=0

53 თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №1439 დადგენილება „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერი
ტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“, 2016, ხელმისაწ
ვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3292207?publication=32

https://matsne.gov.ge/en/document/view/4508064?publication=0
https://matsne.gov.ge/en/document/view/4508064?publication=0
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ა.  ქალაქგეგმარებითი შემზღუდველი კონტურები:
	ურბანული განაშენიანების კონტური
	სოფლის განაშენიანების კონტური

ბ.  კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზოგადი ზონები:
	ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა
	ისტორიული განაშენიანების რეგულირების ზონა
	ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა

გ.  სანიტარული დაცვის არეალები:
	წყლის ობიექტების სანიტარიული არეალები
	სასაფლაოების სანიტარიული არეალები
	ნაგავსაყრელთა სანიტარიული არეალები

დ. საინჟინროტექნიკური შეზღუდვები:
	საინჟინროგეგმარებითი შეზღუდვები
	მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების გასხვისების არეალი
	მაღალი წნევის მილსადენის გასხვისების არეალი

ე.  გარემოსდაცვითი ზონა 3; 
ვ.  მდინარეთა შეტბორვის არეალი;
ზ.  გეოდინამიკური საფრთხის არეალი;
თ.  თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის აეროდრომის ტერიტორია, რომელიც შემოსაზღვრუ

ლია ბარიერებით;
ი.  განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონა.

სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსთან ერთად54, 
მთავრობის  N260 (2019) დადგენილებაც მოიცავს სახელმძღვანელო ინფორმაციას, ასევე, საფუძ
ველსა და სავალდებულო ჩარჩოს ამგვარი გეგმების შემუშავებადამტკიცებისთვის.55 დადგენილება 
ითხოვს წინასწარი კვლევის ჩატარებას და აზუსტებს მის შინაარსსა და სტრუქტურას. საბაზისო 
ინფორმაციის საორიენტაციო ჩამონათვალი მოცემულია VI დანართში, რომელიც მოიცავს გეო
მორფოლოგიურ მონაცემებსაც, როგორიცაა: (1) კონკრეტული ტაქსონომიური დონის შესაბამისი 
მასშტაბის საინჟინროგეოლოგიური მონაცემები; (2) ბუნებრივი და/ან ტექნოგენური საფრთხეების 
შეფასების რუკა; (3) საფრთხის შეფასების რუკის საფუძველზე მომზადებული ბუნებრივი ან 
ტექნოგენური რისკების შეფასება კონკრეტული ტერიტორიებისთვის. როგორც აღინიშნა, ეს სია არ 
არის სავალდებულო და აქვს „სარეკომენდაციო“ სახე. 

არც კოდექსი და არც დადგენილება არ აკონკრეტებს, თუ რომელი საფრთხეებია გასათვალის წი
ნებელი. ორივე დოკუმენტი იძლევა მხოლოდ ზოგად ინსტრუქციას: გეგმაში აისახოს „წყალდი

54 საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო კოდექსი“, 
2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=8

55 საქართველოს მთავრობის № 260 (2019) დადგენილება „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი 
გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/
download/4579368/1/ge/pdf

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=8
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დობების, ღვარცოფების და სხვა ბუნებრივი მოვლენების რისკის ქვეშ მყოფი ტერიტორიები“, თუმცა 
N 260 დადგენილების I დანართში აღნიშნულია გეგმის „რეკომენდებული“ შინაარსი საგანგებო 
სიტუაციების რისკის ზონებისა და ტერიტორიების შესატანად. ასეთ სიტუაციებს შორისაა: 
წყალდიდობები, ღვარცოფები, მეწყერები, ზვავები, გაუდაბნოება, ძლიერი ქარი და შტორმი. ამავე 
დადგენილების VI დანართში მოცემულია მონაცემთა/ინდიკატორთა მატრიცა. „გეომორფოლოგიის“ 
მიხედვით, დანართში „რეკომენდებულია“ ბუნებრივ ან ტექნოგენურ საფრთხეთა რუკების 
მომზადება და რისკების შეფასება „საველე დაკვირვებებზე, შესაბამის სამეცნიერო ატლასებზე/
გამოკვლევებზე“ დაყრდნობით.

არ არსებობს დეტალური ინფორმაცია საფრთხის რუკებისა და რისკების შეფასების გეგმების 
სპეციფიკაზე, ასევე, რომელ საბაზისო მონაცემებზე შეიძლება მათი დაყრდნობა. რეზოლუციის 
მიხედვით, რეკომენდებულია საფრთხის რუკებისა და რისკის შეფასების გეგმების განახლება: 10 
წელიწადში ერთხელ  მაღალი დონის გეგმებისთვის; და 2 წელიწადში ერთხელ  დაბალი დონის 
გეგმებისთვის.

თბილისის გენერალური გეგმის მიხედვით (მუხლი 29), გეოდინამიკური საფრთხის არეალები 
განისაზღვრა არსებული ზოგადი მონაცემების საფუძველზე და დოკუმენტი არ შეიცავს ზუსტ 
ინფორმაციას თითოეული ნაკვეთისთვის. ამდენად, ის ვერ ჩაითვლება შესაბამისი გეოლოგიური 
კვლევის ან კვლევის შემცვლელ მასალად. გეოდინამიკური საფრთხის რუკა შეტანილია თბილისის 
გენერალური გეგმის56 დანართში და გვიჩვენებს მეწყერსაშიშ და წყალდიდობისადმი მიდრეკილ 
ტერიტორიებს. თბილისის მოქმედ გენერალურ გეგმას57 არ ერთვის რისკის შეფასების გეგმები.

სივრცითი და ქალაქთმშენებლობის გეგმები განიხილება და მტკიცდება „ადმინისტრაციული 
წარმოების“ მიხედვით. განხილვისას მიიღება გადაწყვეტილება, სჭირდება თუ არა გეგმის 
პროექტს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება (SEA). საქართველოს გარემოსდაცვითი 
შეფასების კოდექსი58 ითხოვს სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას (SEA). ეს არის პროცედურა 
გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციური ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი 
პროგნოზირებისთვის, რომელიც წარმოიქმნება სტრატეგიული დოკუმენტის, მათ შორის, სტრა
ტეგიული დაგეგმვისა და სივრცითი დაგეგმარების შედეგად. კოდექსის მიხედვით, გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რეკომენ
დაციები საჭიროა სტრატეგიული დოკუმენტის დასამტკიცებლად, რომელიც ექვემდებარება SEAს. 
ასეთმა შეფასებამ უნდა გამოავლინოს, შეისწავლოს და აღწეროს პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, ასევე, ბიომრავალფეროვნება, 

56 თბილისის საკრებულოს № 3918 დადგენილება „თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“, 2019, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/en/document/view/4508064?publication=0

57 ibid.

58 საქართველოს კანონი „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“, 2017, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/en/document/view/3691981?publication=2

https://matsne.gov.ge/en/document/view/4508064?publication=0
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წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, მიწა, კლიმატი, ლანდშაფტი, კულტურული მემკვიდრეობა და მატერიალური 
აქტივები. კვლევა უნდა ითვალისწინებდეს დიდი ავარიების და/ან ბუნებრივი კატასტროფების 
რისკებსაც.  ამ დებულებების არსებობის მიუხედავად, DRRის მოსაზრებები სრულად არ არის 
ინტეგრირებული მიწათსარგებლობის ზონირებასა და სივრცით დაგეგმარებაში, ან სამშენებლო 
რეგულაციებში. შესაბამისად, ასეთი ქმედებები საჭიროა. არ არის განსაზღვრული გეგმების პრო
ექტთა განხილვის პროცედურა ბუნებრივი საფრთხის იდენტიფიკაციისა და რისკების შეფასების 
კუთხით და, შესაბამისად, კონკრეტულ დაწესებულებათა პასუხისმგებლობაც. მაგალითად, გარემოს 
ეროვნული სააგენტოს დებულებაში59 არის ზოგადი ჩანაწერი, რომელიც მას უფლებას აძლევს, მო
ნაწილეობდეს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური 
და ეკოლოგიური საფრთხეების რისკების შეფასებაში, მაგრამ კონკრეტულად არ არის ნახსენები 
მისი მონაწილეობა სივრცით/მიწათსარგებლობის დაგეგმვაში (ორივე დონეზე მომზადებისა 
და განხილვისას). განხილვა უნდა უკავშირდებოდეს SEAის პროცედურასაც. გარემოსდაცვითი 
შეფასების კოდექსის მიხედვით, MEPAის უფლება აქვს, შექმნას საექსპერტო კომისია SEAის 
ანგარიშებისა და სტრატეგიული დოკუმენტების პროექტთა განსახილველად. საექსპერტო კომისია 
შედგება MEPAის ფარგლებში შემავალ დაწესებულებათა წარმომადგენლებისა და საჯარო 
ექსპერტებისგან. კომისიის გამოყენება შესაძლებელია ინსტრუმენტის სახით, რათა საფრთხისა 
და კატასტროფის რისკის შეფასებებთან დაკავშირებული მოსაზრებები კარგად აისახოს მიწათ
სარგებლობის/ქალაქთმშენებლობის გეგმებში.

დებულების თანახმად, EMSის ერთერთი ფუნქციაა რისკის მუდმივი იდენტიფიცირება, ანალიზი და 
შეფასება, ასევე, პრევენციულ ღონისძიებათა და პროექტთა დაგეგმვა სახელმწიფო ხელისუფლე
ბის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების ორგანოებსა და სხვა კერძო/საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობით.60 თუმცა EMSის მონაწილეობა კონკრეტულად 
მიწათსარგებლობის/ურბანული განვითარების გეგმების პროექტთა განხილვაში არ მოითხოვება.

7.3 საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვის გეგმები
„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის თანახმად (მუხლი 5), სამოქალაქო უსაფრთხოების 
ეროვნული სისტემის სუბიექტებმა უნდა: „უზრუნველყონ საგანგებო სიტუაციების რისკის 
მართვა  საფრთხეების იდენტიფიცირება, საგანგებო სიტუაციის რისკის და მისი ზემოქმედების 
ანალიზი და ანალიზზე დაფუძნებული საგანგებო სიტუაციების რისკების მართვის გეგმების 
შემუშავება.“ საგანგებო სიტუაციების რისკების მართვის გეგმების შესამუშავებლად, დეტალური 
სახელმძღვანელო წესები აისახა №453 მთავრობის დადგენილებაში „საგანგებო სიტუაციის რისკის 
მართვის გეგმის მომზადების წესების შესახებ“ – „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის 
ქვემდებარე ნორმატიული აქტში. 

59 გარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულება,  რომელიც დამტკიცდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის მინისტრის № 2255 ბრძანებით, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/4148180?publication=5

60 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულების  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დებულება, დამტკიცებული საქართველოს 
შინაგან საქმეთა მინისტრის № 24 ბრძანებით, 2019, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/4522158?publication=2
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ძირითადი საფრთხეების რისკის შეფასება, რუკების შედგენის ჩათვლით, რეგულირდება ამ დადგე
ნილებით. დოკუმენტი ასევე ითვალისწინებს შესაძლო მეორეულ დამაზიანებელ ფაქტორებს, 
რომლებიც წარმოიქმნა საგანგებო სიტუაციების და/ან მრავლობითი რისკის შედეგად (გადაუ
დებელი სიტუაციები, რომლებიც მოსალოდნელია ერთდროულად ან მოკლე დროში, დამო
კიდებულია ერთმანეთზე და გამოწვეულია ერთი და იმავე მიზეზით, ან რამდენიმე საფრთხით). 
თუმ ცა, ეს მეთოდოლოგია პრაქტიკაში არ გამოიყენება მისი სირთულის, გამოცდილ შემფასებელთა 
ნაკლებობისა და, განსაკუთრებით, რისკის ანალიზისთვის საჭირო მონაცემთა ნაკლებობის გამო. 
საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმა საგანგებო მართვის გეგმის შემუშავების წინაპი
რობაა, რომელიც რეგულირდება საქართველოს მთავრობის № 452 დადგენილებით საგანგებო მარ
თვის გეგმის მომზადების წესების შესახებ.

საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვის გეგმების მომზადებასთან დაკავშირებული საერთო 
ზედამხედველობის ფუნქციები აკისრია EMSს. ვინაიდან „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის 39ე მუხლის თანახმად61, EMSის ერთერთი მთავარი ფუნქციაა „საგანგებო 
სიტუაციის რისკების მინიმიზაციის მიზნით, რისკის მუდმივი იდენტიფიცირება, ანალიზი და შეფა
სება, პრევენციული ღონისძიებებისა და პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება სახელმწიფო 
ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების ორგანოებსა და საჯარო 
და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობით“.62 ასევე, EMSის დებულების 
თანახმად63, EMSის სამოქალაქო უსაფრთხოების დეპარტამენტი პასუხისმგებელია საგანგებო 
მართვისა და საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვის გეგმების მომზადების ორგანიზებასა და 
ზედამხედველობაზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე5 მუხლის თანახმად, საგან
გებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის შედგენის ვალდებულება ვრცელდება სამოქა ლაქო 
უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის სუბიექტებზე,  („გარდა ორგანიზაციებისა და მუნიციპალი
ტეტების ორგანოებისა“). ამ კანონის მიზნებისთვის, „ორგანიზაციები“ განიმარტება, როგორც 
საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან სამედიცინო დაწესებულებები, სამრეწველო ქარხნები, 
ან კერძო სამართლის იურიდიული პირები, რომელთა საქმიანობიდანაც შეიძლება წარმოიშვას 
საგანგებო სიტუაციის საფრთხე. ამგვარად, ყველა ზემოაღნიშნული ორგანიზაცია თავისუფლდება 
საგანგებო რისკების მართვის გეგმის მომზადების მოვალეობისგან.

მეორე მხრივ, საქართველოს მთავრობის დადგენილება „საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის 
გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ“, კერძოდ, მისი მე3 მუხლი, ადგენს, რომ ამ 
ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან მხოლოდ ორგანიზაციები, ხოლო მუნიციპალიტეტებს 

61 საქართველოს კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/4243170?publication=5

62 იქვე, მუხლი 39.

63 საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურის უფროსის ბრძანება N 4 „საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/
download/4000154/0/ge/pdf  
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უწევთ ასეთი გეგმების მომზადება თავიანთ ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ამ საკანონმდებლო 
ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, საჭიროა, კანონში შევიდეს ცვლილება და მუნიციპალიტეტებისთვის 
ვალდებულად განისაზღვროს საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადება. 
„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მე5 მუხლის მე2 პუნქტის მიხედვით, მუნიციპა
ლური ორგანოები საგანგებო სიტუაციების რისკებს მართავენ დელეგირებული უფლებამოსი
ლების საფუძველზე. უფლებამოსილების დელეგირებაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს 
მთავრობა, შესაბამის ხელშეკრულებას კი დებს სამინისტრო.

საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმები უაღრესად მნიშვნელოვანია MHDRISისთვის, 
რადგან შეიცავს ინფორმაციას შემდეგ საკითხებზე: ვექტორული და სკალარული მონაცემები, 
სივრცითი გაფართოება, მონაცემები მთელ გეოინფორმაციულ სისტემაზე, საგანგებო სიტუაციისა 
და დაუცველობის, ასევე, საფრთხის რუკების შეფასება.  საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვის 
გეგმების მსგავსად, MHDRISისთვის მნიშვნელოვანია საგანგებო მართვის გეგმებიც, მათი 
შინაარსიდან გამომდინარე (ავარიების, კატასტროფებისა და სტიქიური უბედურების შედეგად 
შექმნილი ვითარებისა და საგანგებო სიტუაციის რეალური საფრთხის პროგნოზი; მოსალოდნელი 
საგანგებო სიტუაციის უარყოფითი შედეგები; არსებული მატერიალური და ადამიანური რესურსების 
ანალიზი და შეფასება; მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციების შედეგების საპროგნოზო რუკა და 
ა.შ.). 

7.4 კრიტიკული ინფრასტრუქტურა
საქართველოს არ აქვს ცალკე კანონი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის შესახებ (კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის შესახებ ევროკავშირის 2008/114/EC დირექტივის ტრანსპოზიცია სავალდე
ბულო არ არის საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით). ტერმინი „კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურა“ არ არის განმარტებული და სამართლებრივად განსაზღვრული საქართველოს 
კანონმდებლობით. შესაბამისი კანონმდებლობის უნიფიცირება პირველად სცადეს საქართველოს 
მთავრობის დადგენილების პროექტით: „სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების ჩამონათვალისა 
და ამ ობიექტებზე საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მოთხოვნების 
განსაზღვრის შესახებ“; თუმცა ეს დოკუმენტი არ ასახავს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კონცეფ
ციის საერთო გაგებას. მაგალითად, დადგენილების პროექტის დანართი შეიცავს იმ ობიექტთა 
ჩამონათვალს, რომლებიც არ მიეკუთვნება საზოგადოებისა და ეკონომიკის ფუნქციონირებისთვის 
აუცილებელ აქტივებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია დაუყოვნებლივი გადარჩენისთვის (მაგ: 
სპორტული ობიექტები, სადაც 400ზე მეტი ადამიანია; მუზეუმები და გალერეები 1000 კვ.მზე 
მეტი საერთო ფართით). ვინაიდან არ არსებობს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ფორმალური 
განმარტება, სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტთა ფორმულირებისა და იდენტიფიცირებისას, 
განკარგულების მომზადებაში მონაწილე სამთავრობო უწყებები ხელმძღვანელობდნენ საკუთარი 
დარგობრივი კომპეტენციებითა და პასუხისმგებლობებით. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მსგავსი 
ტერმინები ამჟამად შემდეგნაირად არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ნორმატიულ აქტში: „სასიცოც
ხლო მნიშვნელობის ობიექტები“ (კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“), „მომეტებუ
ლი ტექნიკური რისკის შემცველი ობიექტები“ (პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი 
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მიმოქცევის კოდექსი).64 ზემოაღნიშნული დადგენილების შემუშავების პროცესს ხელმძღვანელობს 
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის 72ე 
მუხლის საფუძველზე. დადგენილება უნდა მიიღონ 2022 წლის 1 იანვრამდე.

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის თანახმად, ზემოაღნიშნული დადგენილებით, 
სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტები უნდა დაიყოს კატეგორიებად, მათი თავდაცვითი, 
ეკონომიკური ან/და სასიცოცხლო მნიშვნელობიდან გამომდინარე და პოტენციური საფრთხის 
მიხედვით, რათა შეფასდეს მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციის დამაზიანებელი ფაქტორები და 
მოხერხდეს საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირება.

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის (მუხლი 34) საფუძველზე, სასიცოცხლო მნიშვ
ნელობის ობიექტები ვალდებულნი არიან, შეასრულონ მოთხოვნები სახანძრო უსაფრთხოების, 
საგანგებო სიტუაციის პრევენციისა და მასზე რეაგირების შესახებ, შეიმუშაონ და მიიღონ სა
ხა ნძრო უსაფრთხოების ზომები, შეასრულონ საზედამხედველო ორგანოს უფლებამოსილი თა
ნამდებობის პირის რეკომენდაციები და სხვა სამართლებრივი მოთხოვნები. 2021 წლის თებერ
ვალში საქართველოს მთავრობამ მიიღო ამავე კანონით გათვალისწინებული დადგენილება 
„მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტის65 შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ“. 
მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტი არის წინასწარ შემუშავებული დოკუმენტი, რომ
ლის მიზანია მუნიციპალიტეტში საგანგებო სიტუაციის რისკის ხარისხისა და მოსალოდნელი 
შედეგების შეფასება, ასეთი რისკის შესამცირებლად გამიზნულ ღონისძიებათა შემუშავება და 
მათი განხორციელების დაგეგმვა. მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტი უნდა შეიცავდეს 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული „პოტენციურად საშიში ობიექტების“ დახასიათებას. 
ზოგადი ტიპები და კრიტერიუმები მოცემულია დადგენილების დანართში (ცხრილი 2). ამ ცხრილის 
ანალიზიდან გამომდინარე, „პოტენციურად საშიში ობიექტების“ მახასიათებლები „მომეტებული 
ტექნიკური რისკის შემცველ ობიექტებთან“ (პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი 
მიმოქცევის კოდექსი) უფრო ახლოსაა, ვიდრე „სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტებთან“ (კანონი 
„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“).

სხვა რელევანტური კანონმდებლობა მოიცავს მთავრობის №154 დადგენილებას „უსაფრთხოების 
დეკლარაციის წარდგენის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე.“66 დოკუმენტით გან
საზღვრულია რისკის ანალიზის ინფორმაციის აღრიცხვის ვალდებულება მომეტებული ტექნიკური 
რისკის შემცველი ობიექტებისთვის (როგორიცაა მაღაროები, შახტები, თბოელექტროსადგურები, 
მაგისტრალური ნავთობსადენები და გაზსადენები, ნავთობისა და გაზის საცავები, რეზერვუარები 

64 საქართველოს კანონი „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“, 2012, ხელმი
საწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1659419?publication=34

65 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 48 „მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტის შემუშავების წესის 
დამტკიცების შესახებ“, 2021, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5095237

66 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 154 „შეზღუდული ტიპის საწარმოების უსაფრთხოების დეკლარაციის 
წარდგენის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“, 2010, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/1020761?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5095237
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და სხვა), ასევე, უსაფრთხოების დეკლარაციების შემუშავება. დადგენილება დამტკიცდა, როგორც 
კანონქვემდებარე აქტი კანონისა „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციე
ბისგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ“. ეს კანონი 2010 წელს გაუქმდა, თუმცა 
დადგენილება ოფიციალურად კვლავ ძალაშია.

მომეტებული ტექნიკური რისკების შემცველი ობიექტების სია ეფუძნება ადგილობრივ პრაქტიკა
სა და ცოდნას, აგრეთვე EU SEVESOის დირექტივას67 „სახიფათო ნივთიერებებთან დაკავშირებული 
მსხვილმასშტაბიანი ავარიების მაღალი რისკების კონტროლის შესახებ“ (მეორეული რისკების 
შეფასება და პრევენცია კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ან პოტენციურად საშიში სამრეწველო 
ობიექტებიდან). რაც შეეხება ევროკავშირის რეგულაციას ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკა
ციის, ეტიკეტირებისა და შეფუთვის შესახებ (CLP), მიმდინარეობს მისი მოთხოვნების დაახლო
ება საქართველოს კანონმდებლობასთან, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების (EUAA) 
შესაბამისად. 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კონტექსტში, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ და მისმა 
წინამორბედმა დაწესებულებამ მიმდინარე კანონმდებლობა გააანალიზეს ევროკავშირისა და 
ჩრდილოეთ ამერიკის საუკეთესო პრაქტიკის შედარებით და გამოავლინეს ხარვეზები. პროცესს 
მხარი დაუჭირა ნატოსა და გაეროს ექსპერტიზამაც. ზოგადად, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო 
დაეყრდნო ნატოს, OECDისა და გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებს. პროცესის გასაიდუმ
ლოებული სტატუსის გამო, შედეგები მიუწვდომელია საზოგადოებისთვის, თუმცა კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის სამართლებრივი ბაზების ჩამოყალიბება კვლავ მიმდინარეობს. 

7.5 გამოვლენილი ხარვეზები 
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა მკაფიოდ არ ადგენს წესებს, მეთოდოლოგიასა და 
ინსტიტუციურ წყობას ბუნებრივი საფრთხისადმი მოწყვლადობის შესაფასებლად. არსებული 
მოთხოვნით, მოწყვლადობა უნდა შეფასდეს რისკის ანალიზის ეტაპზე, როგორც რისკის მართვის 
გეგმების მომზადების ნაწილი. კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს კონკრეტულ ორგანოს, რომელიც 
პასუხისმგებელია მოწყვლადობის შეფასებაზე, იგი მოიცავს ზოგად მოთხოვნას რისკის მართვის 
გეგმების შემუშავებისა და დამტკიცების შესახებ (მოწყვლადობის შეფასების ჩათვლით), რომელიც 
ვრცელდება „სამოქალაქო უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის სუბიექტებზე“. 

საქართველოში ასევე არ არის განვითარებული საკანონმდებლო ბაზა მრავლობითი საფრთხისადმი 
მოწყვლადობის შესაფასებლად. 

67  ევროკავშირის დირექტივა სახიფათო ნივთიერებებთან დაკავშირებული მსხვილმასშტაბიანი ავარიების მაღალი 
რისკების კონტროლის შესახებ, SEVESOს დირექტივა (Directive 2012/18/EU, of 4 July 2012 on the control of major
accident hazards involving dangerous substances): https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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მოწყვლადობის შეფასების განსხვავებული მეთოდოლოგიები გამოიყენება სხვადასხვა პროექტისა 
და პროგრამის მოსამზადებლად და განსახორციელებლად (ძირითადად, ადგილობრივ დონეზე). 
ამჟამად, კატასტროფების რისკების მიმართ მოწყვლადობის შეფასების წესები შედის მთავრობის 
დადგენილებებში საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმებისა68 და საგანგებო მართვის 
გეგმების შესახებ69, თუმცა არ არის მოწოდებული დეტალური მეთოდოლოგია სხვადასხვა 
საფრთხის მიმართ მოსახლეობის, ქონების, სერვისებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
მოწყვლადობის შეფასებაზე. მოწყვლადობის შეფასება საჭიროა სხვადასხვა დონეზე და 
სხვადასხვა საფრთხისთვის. სასურველია, ძირითადმა კანონმდებლობამ და კანონქვემდებარე 
ტექნიკურმა თუ მეთოდოლოგიურმა რეგლამენტებმა გაითვალისწინოს შემდეგი საკითხები (სხვა 
საკითხებთან ერთად): მოწყვლადობის რუკების შემუშავება ყველა კონკრეტული თუ მეორეული 
საფრთხის რისკების შესახებ ადგილობრივ დონეზე (როგორც სოფლად, ასევე ქალაქებსა 
და სანაპირო ზოლში); კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე შესაძლო ზემოქმედებისა და მასთან 
დაკავშირებული მეორეული რისკების შეფასება; მოწყვლადობის ფაქტორების კვლევა, როგორიცაა 
სქესი, უნარშეზღუდულობა, ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკური და სოციალური 
უთანასწორობა და გარემოსადმი სენსიტიურობა; ძირითად ეკონომიკურ სექტორთა მოწყვლადობის 
შეფასება სხვადასხვა დონეზე (ეროვნულიდან ადგილობრივამდე); ისტორიული და ადგილობრივი 
ცოდნის ინტეგრირება რისკის შეფასებაში; იმ აქტივობათა იდენტიფიცირება და შეფასება, 
რომლებიც ზრდის ან ართულებს რისკებს (მაგ: ურბანიზაცია და მიწათსარგებლობა). არსებული 
კანონმდებლობით სათანადოდ ვერ ხერხდება რისკის შეფასების შედეგების ინტეგრირება 
რისკების მართვის ადგილობრივ გეგმებსა და გამაფრთხილებელ შეტყობინებებში, მკაფიოდ და 
ადვილად გასაგებ ენაზე, იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ აფასებენ ადამიანები ინფორმა ციას. 
ამჟამად, მოწყვლადობის მოდელირება სავალდებულო არ არის; ასევე არ არის დადგენილი სტან
დარტები და ინდიკატორები, რომლებსაც მოდელირება დაეყრდნობოდა; დასახვეწია სხვადასხვა 
დაწესებულების როლები და პასუხისმგებლობებიც.

ზოგადად, უნდა გაუმჯობესდეს საკანონმდებლო ბაზა და ტექნიკური რეგულაციები, რომლებიც 
უკავშირდება კატასტროფის რისკის შემცირების ელემენტთა ინტეგრირებას დარგობრივი განვი
თარების გეგმებში; ასევე დასახვეწია აღსრულების მექანიზმები.

საქართველოში სივრცითი და ქალაქთმშენებლობის დაგეგმვის მარეგულირებელი საკანონმდებლო 
ბაზა არასაკმარისად განსაზღვრავს მოთხოვნებს საფრთხეთა იდენტიფიკაციაზე, ასევე, მასთან 
დაკავშირებული რისკისა და დაუცველობის შეფასებით მიღებული ინფორმაციის ინკორპორირებაზე. 
ამასთანავე, იგი არ ადგენს გარკვეულ შეზღუდვებს გამოვლენილ მაღალრისკიან ზონებში გამო
საყენებლად, რაც უზრუნველყოფდა რისკების პრევენციას ჯერ კიდევ დაგეგმვის პროცესში. 

68 საქართველოს მთავრობის № 453 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების 
წესების შემუშავების შესახებ“, 2017, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/3824640?publication=0 

69 საქართველოს მთავრობის № 452 დადგენილება „საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების 
შესახებ“, 2017, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/3824628/0/ge/pdf 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3824640?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3824640?publication=0
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მთავრობის დადგენილება N 260 „სივრცისა დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების 
შემუშავების წესის შესახებ“, რომელიც მოითხოვს წინასწარი კვლევის ჩატარებას და აკონკრეტებს 
მის შინაარსსა და სტრუქტურას, საკმარისად არ განსაზღვრავს გასათვალისწინებელ საფრთხეთა 
ჩამონათვალს. დადგენილების IV დანართში არ არის დაკონკრეტებული ინფორმაცია საფრთხეების, 
რისკებისა და მოწყვლადობის შეფასების რუკებსა და მოდელებზე; ასევე არ არის წარმოდგენილი 
დეტალური ინფორმაცია საფრთხის რისკის რუკების/რისკის შეფასების გეგმებისა და იმ საბაზისო 
მონაცემების სპეციფიკაზე, რომლებზეც უნდა შეადგინონ რუკები/გეგმები. 

არსებული კანონმდებლობა რეკომენდაციას უწევს საფრთხის რუკებისა და რისკის შეფასების 
გეგმების განახლებას: 10 წელიწადში ერთხელ  მაღალი დონის გეგმებისთვის; და 2 წელიწადში 
ერთხელ  დაბალი დონის გეგმებისთვის. არ არის გათვალისწინებული თითოეული ტიპის საფრთხის 
შეფასებისა და რუკის შედგენის პერიოდულობა, ასევე, კავშირი სტანდარტულ მეთოდოლოგიებთან 
თითოეული ასეთი რუკის შედგენისთვის.

კონკრეტულად არ არის განსაზღვრული სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების პროექტთა 
განხილვის პროცედურა ბუნებრივ საფრთხეთა იდენტიფიკაციისათვის და რისკების შესაფასებლად; 
დაუზუსტებელია შესაბამის დაწესებულებათა პასუხისმგებლობებიც.

სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების პროექტთა განხილვა უკავშირდება სტრატეგიულ 
გარემოსდაცვით შეფასებას (SEA). არ შემუშავებულა სახელმძღვანელო დოკუმენტები და საკონ
ტროლო სია, რომელთა მეშვეობითაც საფრთხისა და კატასტროფის რისკის შეფასების საკითხები 
ჯეროვნად იქნებოდა წარმოდგენილი გეგმებში.

ქართული კანონმდებლობა, კერძოდ, კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“, არ გან
მარტავს „კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას“. მიზანშეწონილია სამართლებრივი დეფინიციის შეტა
ნა და მეორეული კანონმდებლობის შემუშავება (საქართველოს მთავრობის დადგენილება 
„სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების ჩამონათვალის და ამ ობიექტებზე საგანგებო სიტუა
ციების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ“), ახალი განმარ
ტების შესაბამისად. სასარგებლო იქნება იმ განმარტების განხილვა და შესწავლა, რომელიც 
წარმოდგენილია ევროკავშირის დირექტივაში 2008/114/EC კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
შე სახებ. იმ ინფრასტრუქტურასთან მიმართებით, რომელზეც შეიძლება გავლენა იქონიოს 
საფრთხემ, არსებული კანონმდებლობა უნდა გადაიხედოს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ საფრთხის 
რისკი გათვალისწინებულია CIის დაგეგმვაგამოყენებისა და ტექნიკური მომსახურების დროს. 
მაგალითად, UNDPის პროექტის მიერ შემუშავებული რისკისა და მოწყვლადობის მოდელი 
შეესაბამება ევროკავშირის CIის კატეგორიებს, ასევე, დადგენილ მიდგომებს, რომელთა მიზანია 
საფრთხეებიდან მომდინარე რისკის, ზარალისა და ზიანის გაანგარიშება  ამ კატეგორიის ინფრას
ტრუქტურისთვის.  

ასევე რეკომენდებულია, მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტისთვის „პოტენციურად საშიში 
ობიექტების“ გამოსავლენად გათვალისწინებული კრიტერიუმები თავსებადი იყოს „კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის“ განმარტებასთანაც.
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8. რისკზე ინფორმაციის კონსოლიდაციის 
სამართლებრივი ჩარჩო

ამ ჩარჩოს შესწავლისას, WMOის კატასტროფების რისკზე ცოდნის საკონტროლო სია გვირჩევს 
შემდეგი საკითხების გათვალისწინებას:

	მონაცემთა ცენტრალური სტანდარტიზებული საცავის (მათ შორის, გეოგრაფიული საინფორ
მაციო სისტემების) არსებობა, რომელიც შექმნილია ყველა მოვლენის/კატასტროფისა და 
რისკის შესახებ ინფორმაციის შესანახად;

	ეროვნული სტანდარტების დაწესება (სადაც შესაძლებელია, საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისად) დადგენილ რისკზე ინფორმაციისა და მონაცემების სისტემატური შეგროვების, 
გაზიარებისა და შეფასებისთვის, საფრთხეებთან, მოწყვლადობასა და შესაძლებლობებთან 
მიმართებით;

	მოწყვლადობის სტანდარტიზებული მონაცემებისა და ინფორმაციის განცალკევება/დაჯგუფება 
სქესის, ასაკისა და უნარშეზღუდულობის მიხედვით;

	რისკებზე მონაცემების რეგულარული განხილვაგანახლებისთვის დაფუძნებულ პროცედურა
თა არსებობა; ინფორმაცია ნებისმიერი ახალი ან უკვე წარმოქმნილი მოწყვლადობისა და 
საფრთხის შესახებ; დაინტერესებულ მხარეთა როლები და პასუხისმგებლობები, შესაბამის 
დაფი ნანსებასთან ერთად.

8.1 მონაცემთა შეგროვება და ინფორმაციის მართვა
ცენტრალური სტანდარტიზებული საცავი ყველა მოვლენის/კატასტროფისა და რისკის შესახებ 
ინფორმაციის შესანახად (გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის ჩათვლით), ნებისმიერი კარგად 
მოქმედი DRRისა და MHEWSის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ბაზა, სადაც თავმოყრილია რისკებთან, 
მოწყვლადობასა და შესაძლებლობებთან დაკავშირებული მონაცემები, საშუალებას იძლევა, ეს 
მონაცემები გამოიყენებოდეს გადაწყვეტილების მისაღებად, როგორც პრევენციის მიზნებით, 
ისე საგანგებო სიტუაციებში. საცავში შესანახი ინფორმაციისა და მონაცემების სისტემატური 
შეგროვების, გაზიარებისა და შეფასებისთვის უნდა შეიქმნას ეროვნული სტანდარტები.

ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის ფორმირება ევროკავშირის ერთერთი 
მოთხოვნაა წევრი ქვეყნების მიმართ (ევროპის პარლამენტისა და ევროპული საბჭოს დირექტივები 
ევროპაში სივრცითი ინფორმაციის ინფრასტრუქტურის შესახებ  INSPIRE). INSPIREის დირექტივის 
მიხედვით, გეოინფორმაციული სექტორი, მისი საკანონმდებლო ბაზა და ადმინისტრაციული 
საკითხები უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტებს. საქართველოს კატასტროფების რისკის 
შემცირების ეროვნული სტრატეგიის მიხედვით (20172020)70, თავისუფალი წვდომა გეოგრაფიულ 
ინფორმაციაზე აუცილებელი წინაპირობაა ჯანსაღი და მდგრადი სოციალური განვითარებისთვის.

70 საქართველოს კატასტროფების რისკის შემცირების 20172020 წლების ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქ
მედო გეგმა, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ, 2017 წლის იანვარში, N4 დადგენილებით. ხელ
მისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3547798?publication=1
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 „საქართველოს მთავრობამ, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მსგავსად, გადაწყვიტა, შექმ
ნას და განავითაროს სივრცითი მონაცემების ეროვნული ინფრასტრუქტურა, რათა ხელი შეუწყოს 
და გააუმჯობესოს ქვეყნის გეოგრაფიულ მონაცემებზე წვდომა. საქართველო პირველი ქვეყანაა 
კავკასიის რეგიონში, რომელმაც ევროპულ სტანდარტებთან თავსებადი ეროვნული სივრცითი 
მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნაზე მუშაობა დაიწყო, რაც ქვეყნის ევროინტეგრაციისკენ 
გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურას ფართო გამოყენება 
ექნება  მათ შორის, კატასტროფების რისკის შემცირებისა და მათზე რეაგირების კუთხითაც. 
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კატასტროფების რისკის  პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი 
მიმართულებაა კატასტროფების რისკის შემცირების სისტემაში გეოსივრცითი და სივრცეზე 
დაფუძნებული ტექნოლოგიებისა და მასთან დაკავშირებული სერვისების დანერგვა. შედეგად, 
საქართველოს მთავრობას, ბიზნესსექტორს, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებსა და 
მოქალაქეებს მიეცემათ არასენსიტიურ მონაცემებზე წვდომის შესაძლებლობა. ამასთანავე, 
საქართველოს შესაბამის უწყებებს შეეძლებათ, დედამიწასა და კლიმატზე კონკრეტულ ადგილსა 
და შორ მანძილზე განხორციელებული დაკვირვებების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის 
შენახვა,  რისკების შეფასება და კატასტროფის რისკის მოდელირება“.

2013 წელს შეიქმნა სამთავრობო კომისია საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების 
ინფრასტრუქტურის (NSDI) განვითარებისთვის.71 იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის 
ეროვნულ სააგენტოს დაევალა NSDIის შექმნისა და განვითარების სამთავრობო კომისიის 
სამდივნოსა და თემატური სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბება და კოორდინაცია. ამჟამად შექმნილია 
ექვსი ჯგუფი: (1) საკანონმდებლო, (2) საზოგადოებასთან ურთიერთობის, (3) ლიცენზირებისა და 
ბიზნესმოდელის, (4) გეოინფორმაციული სისტემების, (5) საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და 
(6) საგანმანათლებლო. საქართველოს მთავრობის N 262 დადგენილების მე3 მუხლი შეიცავს 
მოთხოვნას, რომ NSDI დაუკავშირდეს INSPIRის დირექტივას.72 ამავე დადგენილების მე4 მუხლი 
განსაზღვრავს კომისიის უფლებამოვალეობებსა და თემატური სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბების 
ვალდებულებას. სამინისტროები და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებები, ორგანიზაციები და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებულნი არიან, კომისიას მიაწოდონ 
მისი საქმიანობისთვის აუცილებელი, მოთხოვნილი ინფორმაცია.  კომისია და სამუშაო ჯგუფები 
პასუხისმგებელნი არიან NSDIის სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმულირებაზე, ხელშეწყობასა და 
ზედამხედველობაზე.

NSDIის შექმნასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ძირითადი სახელმწიფო უწყება არის 
იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
 ციფრული მმართველობის სააგენტო (რესტრუქტურიზებული მონაცემთა გაცვლის სააგენტო). 

71 საქართველოს მთავრობის N 262 დადგენილება  „საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების 
ინფრასტრუქტურის შექმნისა და განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“, 2013, ხელმისაწვდომია 
მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2044006?publication=2

72 https://inspire.ec.europa.eu/inspiredirective/2  
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უწყება შეიქმნა 2020 წლის ივნისში73, ციფრული მმართველობის პრინციპების დასანერგად და 
ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავსებადობისათვის საქართველოში. სააგენტოს 
ძირითად ფუნქციებს შორისაა მონაცემთა გაცვლის ერთიანი სისტემის (ინფრასტრუქტურის) 
მართვა და განვითარება და ამ სისტემის ფარგლებში მონაცემთა გაცვლის ერთიანი სტანდარტის 
დადგენა. სააგენტო ასევე პასუხისმგებელია ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის 
შემუშავებაზე და მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, სერვისებისა და საინფორმაციო სისტემების 
ერთიანი სტანდარტის შექმნისა თუ დანერგვის კოორდინაციაზე.

დღესდღეობით, საქართველომ შეიმუშავა საკუთარი მეტამონაცემების სტანდარტი ღია მონა
ცემთა გამოქვეყნებისთვის. სტანდარტის ინტეგრაცია ევროპულ სტანდარტთან, როგორიცაა 
DCATAP74, მოითხოვს ადაპტაციას დამატებითი მეტამონაცემების აღსაბეჭდად და ევროპის ღია 
მონა ცემთა პორტალთან გაცვლის ტექნოლოგიური გადაწყვეტის გასაუმჯობესებლად. სივრ
ცითი მეტამონაცემები დაფუძნებულია ISO 19110/19115/19119/19139ის სტანდარტზე, სივრცითი 
ტექნო ლოგიური გადაწყვეტილებები კი ინტეგრირებულია INSPIREის დირექტივის მიხედვით. 
ამ ჟამინდელი სტანდარტი მოითხოვს დიდი რაოდენობის ველების შევსებას, რაც ართულებს 
სივრცითი მეტამონაცემების მომზადების პროცესს. რაც შეეხება სტატისტიკურ მეტამონაცემებს, 
სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო არ აქვეყნებს მათ სტატისტიკური გარემოს საინფორმაციო 
მონაცემთა ნაკრებისთვის. ასეთი მეტამონაცემები ეფუძნება სტატისტიკური მონაცემებისა და 
მეტამონაცემების გაცვლის (SDMX) სტანდარტს.75 

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ შეიმუშავა კანონის პროექტი ეროვნული სივრცითი 
მონაცემების ინფრასტრუქტურის შესახებ (NSDI), რომელიც ძირითადად ორიენტირებულია მო
ნაცემთა გაზიარებაზე და არა მონაცემთა დამუშავებაზე. NSDIის პროცესი ითვალისწინებს INSPIREის 
დირექტივასთან დაახლოებას, თუმცა მოთხოვნები ადაპტირებულია ქართულ რეა ლობასთან. 
მრავალ სტანდარტთან ერთად, INSPIREის დირექტივა ადგენს მონაცემთა მოდელებსაც, რომელთა 
მიხედვითაც უნდა გაზიარდეს მონაცემები. დირექტივის ამ კონკრეტული მოთხოვნის შესრულება 
შეუძლებელია საქართველოში, ვინაიდან არ ხდება მონაცემთა გაზიარება და ფუნდამენტური/
ძირითადი მონაცემებისა და დამატებით ფუნდამენტური მონაცემების გენერირება. ამიტომ, IN
SPIREის დირექტივის მონაცემთა გენერირების მოდელები არ აისახა NSDIის პროცესში. სა
ქართველოში NSDIის სისტემა მიზნად ისახავს მონაცემთა საერთო წერტილიდან გაზიარებას 
GEO პორტალის მეშვეობით და შემდგომში ეტაპობრივ გადასვლას მონაცემთა მოდელების სტან
დარტიზაციაზე. 

73 კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ – ციფრული მმართველობის სააგენტო, 2020, ხელ მი
საწვდომია მისამართზე:  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4893222?publication=0

74 DCATის აპლიკაციის პროფილი მონაცემთა პორტალებისთვის ევროპაში (DCATAP) ეფუძნება W3Cის მიერ შე
მუშავებულ მონაცემთა კატალოგის ლექსიკონს (DCAT). ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://joinup.ec.europa.
eu/solution/dcatapplicationprofiledataportalseurope  

75 https://sdmx.org/?page_id=3425  
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პირველი ეტაპი მოითხოვდა GEO პორტალის სატესტო რეჟიმში გაშვებას. პორტალში იგეგმებოდა 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა შეტანა (თავად სააგენტო ფლობს, დაახ
ლოებით, ასამდე მონაცემთა კომპლექტს). გარდა ამისა, უნდა შეტანილიყო 56 სხვა უწყების მო
ნაცემებიც, ესენია: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, გარემოს ეროვ ნული 
სააგენტო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო და თბილისის მერია. პირველი ეტაპის მიზანი იყო, 
დაინტერესებული მხარეებისთვის ეჩვენებინა სისტემით სარგებლობა.

მეორე ეტაპზე დაიგეგმა მემორანდუმის/შეთანხმების შემუშავება მონაცემთა გაზიარების შესა
ხებ, სადაც თითოეული სააგენტო გამოაცხადებდა მზაობას მონაცემთა გაზიარებაში მონაწი
ლეობისთვის. მემორანდუმის დანართში ჩამოთვლილია პროცესში ჩართულ უწყებათა მიერ წარ
მოებული მონაცემთა ბაზები და დრო, თუ როდის გამოაქვეყნებენ მონაცემებს GEO პორტალზე. 
მემორანდუმის ტექნიკური დანართები განიხილებოდა დოკუმენტის უმთავრეს ნაწილად. პირველი 
დანართი მოიცავდა მონაცემთა ჩამონათვალს, რომლებიც უნდა ყოფილიყო NSDIის ნაწილი. ამ 
კონტექსტში განხილული იყო ორი ვარიანტი: I. INSPIREის დირექტივის 32 თემატური მონაცემთა 
ნაკრები (დანართი I, II, III); და II. ARGIF INSPIREის ალტერნატივა. ორივე ვარიანტს აქვს თავისი 
მონაცემთა ნაკრების სია. მესამე ეტაპი მოითხოვდა მონაცემთა მოდელირებასა და დამუშავებას 
პროცესში მონაწილე თითოეული სააგენტოსთვის.

პროცესში ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურიც (EMS), რომელიც ფლობს 
მონაცემებს პოლიციისა და სახანძროსამაშველო დანაყოფების შესახებ. ამ ეტაპზე მხოლოდ 
საკმარისი ფინანსური რესურსია საჭირო პროცესის გასაგრძელებლად, რომელიც ბოლო ერთი წე
ლია შეჩერებულია. NSDIის ჰქონდა 20162019 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც 
ნაწილობრივ შესრულდა. სააგენტომ მუშაობა დაიწყო 20202021 წლების ახალ სტრატეგიასა და სა
მოქ მედო გეგმაზე. დოკუმენტის სამუშაო/დამუშავებული ვერსია ამჟამად არ არის ხელმისაწვდომი.

8.2 დაწესებულებათა ანგარიშგების ვალდებულებები
„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე20 მუხლი76 განსაზღვრავს 
ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციებისა და მათი შედეგების აღრიცხვის საკითხებს: „1) საგანგებო 
სიტუაციის პრევენციის, საგანგებო სიტუაციისთვის მზადყოფნისა და საგანგებო სიტუაციაზე 
რეაგირების მიზნით, საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახური ქმნის და აწარმოებს ერთიან 
საინფორმაციო ბანკს, რომელშიც აისახება ინფორმაცია მოსალოდნელი და წარმოქმნილი 
საგანგებო სიტუაციებისა და ეროვნული სისტემის სუბიექტების რეაგირების ძალების შესახებ, 
აგრეთვე, პოტენციურად საშიში ობიექტების უსაფრთხოების პასპორტის მონაცემები და 
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში არსებული ვითარების ანალიზის მომზადებისათვის 
საჭირო, ეროვნული სისტემის სუბიექტების ხელთ არსებული სხვა მონაცემები. (2) ინციდენტების/
საგანგებო სიტუაციისა და მისი შედეგების ოფიციალურ სტატისტიკურ აღრიცხვას, ანალიზს 
და სახელმწიფო სტატისტიკურ ანგარიშგებას ახორციელებს საგანგებო სიტუაციების მართვის 

76 საქართველოს კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/en/document/view/4243170?publication=2
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სამსახური. (3) ინციდენტის/მოსალოდნელი ან წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციისა და მისი 
შეეგების აღრიცხვისა და მონაცემთა დამუშავების წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 
(4) ინციდენტის/მოსალოდნელი ან წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციის და მისი შედეგების 
აღრიცხვისა და მონაცემების დამუშავების წესის შესრულება სავალდებულოა სახელმწიფო 
ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებისათვის, აგრეთვე 
იმ ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობას ეწევიან.“ 

ამ მიზნების მისაღწევად, კანონი საქართველოს მთავრობას ავალდებულებს, გამოსცეს დადგენი
ლება, რომელიც დაარეგულირებს ინციდენტის/მოსალოდნელი ან წარმოქმნილი საგანგებო სი
ტუაციისა და მისი შედეგების აღრიცხვისა და მონაცემთა დამუშავების წესებს. დადგენილება უნდა 
გამოცემულიყო 2021 წლის 1 იანვრამდე, მაგრამ ვადა გადაიდო 2022 წლის 1 იანვრამდე.77 იმის გამო, 
რომ წესები ჯერ არ დამტკიცებულა, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმ ძირითადი დეტალების განხილ
ვა, რომლებსაც ისინი თეორიულად უნდა შეიცავდეს. აღნიშნული დადგენილებით უნდა შეიქმნას 
სამართლებრივი ბაზა მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, 
მასში ამომწურავად უნდა იყოს ჩამოთვლილი ყველა ის სუბიექტი (სახელმწიფო ხელისუფლე
ბის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოები), რომლებსაც ევალებათ 
მოთხოვნილი მონაცემების EMSში გაგზავნა. დადგენილებით უნდა განისაზღვროს, სხვადასხვა 
სუბიექტისგან მოთხოვნილი/გამოთხოვილი ინფორმაციის სახეები (მაგ: საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო78  საკადასტრო, ადმინისტრაციული, გარემოსდაცვითი, ინფრასტრუქტურული, 
ბიზნეს და ორთოფოტო მონაცემები). საინფორმაციო სისტემის პერიოდულად განახლებისათვის, 
რეკომენდებულია უფრო ზუსტი ვალდებულებების შეტანა მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე 
(მაგ: ვადების დაწესება და ჩანაწერი, რომ ისინი „ვალდებულნი არიან, მიაწოდონ ინფორმაცია 
არა უგვიანეს...“). მნიშვნელოვანია, მოწოდებული, დამუშავებული და შენახული ინფორმაცია 
შეესაბამებოდეს მეტამონაცემთა ეროვნულ სტანდარტებს, რომლებიც დაწესებულია NSDIში 
ინფორმაციისა და მონაცემების სისტემატური შეგროვების, გაზიარებისა და შეფასებისთვის. ამავე 
მიზნებით, ასევე მნიშვნელოვანია ცვლილებების შეტანა „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის 40(ბ)  მუხლში (EMSის უფლებამოსილებები), რითაც უფრო ნათელი გახდება 
EMSის უფლება, მოითხოვოს ხელმისაწვდომი ინფორმაცია კერძო სამართლის იურიდიული 
პირებისგან (სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი იურიდიული პირები).

სხვა საინფორმაციო სისტემებს, რომლებსაც ადმინისტრირებას უწევს სხვადასხვა დაწესებულე
ბა, და მათში შენახულ მონაცემებს, შესაძლებელია გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს MHEWS

ისთვის (მაგ: NEAის მიერ შეგროვებული და დამუშავებული ინფორმაცია). მთავრობის N 502 

77 ცვლილება „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონში, 2020, ხელმისაწვდომია მისამართზე:  https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/5063538?publication=0 

78 სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://napr.gov.
ge/p/640 

https://napr.gov.ge/p/640
https://napr.gov.ge/p/640
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(2018) დადგენილება ამტკიცებს NEAის მომსახურების სახეებსა და საფასურს.79 დადგენილების 
დანართებით განსაზღვრულია ის ფასიანი სერვისები და მონაცემები, რომლებსაც აწვდის გარემოს 
ეროვნული სააგენტო. დანართები მოიცავს მომსახურების ტიპებს, როგორიცაა: გეოლოგიური, 
გარემოს დაბინძურებაზე მონიტორინგის, ჰიდრომეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და 
კლიმატური მონაცემების მიწოდება; კვლევების ჩატარება; ფლორის სპეციფიკური შეფასება და 
ა.შ. ამავე დადგენილების მე15 დანართით განისაზღვრება იმ მონაცემებისა და ინფორმაციის 
ჩამონათვალი, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია უფასოდ. დადგენილება ბოლოს გადაისინჯა 
2019 წელს. მონაცემთა მოთხოვნა შეუძლია ნებისმიერ პირს, გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან 
ხელშეკრულების გაფორმების პირობით, სადაც უნდა განისაზღვროს სამუშაოს მოცულობა, მასშტაბი 
და მომსახურების საფასური. ამავე დადგენილების მე3 მუხლში აღნიშნულია, რომ ინფორმაციაზე 
წვდომასთან დაკავშირებული ხარჯები არ ეხება შემდეგ უწყებებს: გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს პროკურატურა, შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტროს ზოგიერთი დეპარტამენტი, 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი 
ითვალისწინებს საინფორმაციო სისტემის შემუშავებას შესაბამის საკითხებზე (მუხლი 14).80 სისტემის 
მიზანია ყველაზე სრულყოფილი და ობიექტური ინფორმაციისა და მონაცემების შექმნა სივრცითი 
და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმარების შესახებ. იგი იმართება ცენტრალური ხელისუფლებისა 
და მუნიციპალიტეტ(ებ)ის დონეებზე და შეიძლება ემყარებოდეს ამ სფეროში არსებულ სხვადასხვა 
საინფორმაციო ბაზას. ცენტრალურ დონეზე ასეთ საინფორმაციო სისტემას მართავს სივრცის 
დაგეგმარების სფეროში უფლებამოსილი შესაბამისი ორგანო; ადგილობრივ დონეზე კი მისი მართვა 
ევალება დაგეგმარების უფლებამოსილების მქონე ადმინისტრაციულ ორგანოს (თავისი სამოქმედო 
ტერიტორიის ფარგლებში), რომელმაც მის ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს 
სისტემის მართვის ცენტრალურ ორგანოს. სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი 
დაგეგმვის საინფორმაციო სისტემის მართვის ცენტრალური ორგანო სისტემურად ალაგებს და 
ამუშავებს დაგეგმვის უფლებამოსილების მქონე ადმინისტრაციული ორგანოსა თუ სხვა პირის მიერ 
მიწოდებულ ან/და საკუთარი ინიციატივით მოპოვებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობა 
ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლებას აძლევს, მართოს საინფორმაციო სისტემა და განსაზღვროს 
მისი ორგანიზებისა თუ მართვის წესი. მნიშვნელოვანია, დადგენილი წესები შეესაბამებოდეს 
მეტამონაცემებისა და თავსებადობის ეროვნულ სტანდარტებს, რათა ისინი გამოიყენებოდეს 
საინფორმაციო სისტემის გარეთაც.

79 საქართველოს მთავრობის N 502 დადგენილება „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს დაქვემდებარებული საჯარო იურიდიული პირის – გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული 
მომსახურების სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2465275  

80 საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 
კოდექსი“, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=8

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=8
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და ბოლოს, კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“ ადგენს მოთხოვნას, რომ ყოველ ოთხ წელიწადში 
MEPAმ გამოაქვეყნოს ანგარიში გარემოს ეროვნული მდგომარეობის შესახებ, რომლის გამოცემა
გავრცელებაც დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (მუხლი 14). კანონის თანახმად, ანგარიშის 
მომზადებისთვის, სახელმწიფო ორგანოებმა და საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა გარემო 
პირობებზე ინფორმაცია უსასყიდლოდ უნდა მიაწოდონ MEPAს, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს ორი 
თვისა. ამ ანგარიშის გამოქვეყნებისთვის პლატფორმა არ არის დაკონკრეტებული.

8.3 საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა ბაზა
გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს კატასტროფების რისკებზე ინფორმაციისა და მო
ნაცემთა ბაზების ინტეგრაციას ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურაში (NSDI) 
და, ამ მიზნით, მთავრობას ეხმარება მრავლობითი საფრთხის შემცველი კატასტროფების რისკის 
შესახებ საინფორმაციო სისტემის (MHDRIS) შემუშავებაში.

MHDRISის საშუალებით, საქართველოში ცალკეულ პირებს, ორგანიზაციებსა  და საჯარო დაწესე
ბულებებს მიეცემათ წვდომა დროულ და ამომწურავ ინფორმაციაზე კატასტროფის რისკის ყველა 
ასპექტის შესახებ, მათ შორის ადამიანებთან, დასახლებებთან, ორგანიზაციებსა და მათ აქტივებთან 
დაკავშირებული საფრთხეების, ზემოქმედების, მოწყვლადობის და შესაძლებლობების შესახებ. 
MHDRISში ერთიანდება ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკა, მონაცემთა ბაზები (GISის 
მონაცემთა ბაზის ჩათვლით) და საინფორმაციო სისტემებისა და  ცოდნის (ვებცოდნის) პორტალი. 
მისი მიზანია ცნობიერების ამაღლება, საფრთხის ინტერაქტიული რუკების უზრუნველყოფა, 
სოციალური მედიის ინტეგრაცია, შესაძლო მობილური აპლიკაციის საშუალებით საზოგადოების 
ჩართულობის გაზრდა და  ინფორმაციის ორმხრივი ნაკადის დაშვება. როგორც NSDIის ნაწილი, 
ის უზრუნველყოფს საფრთხის შესახებ გეოსივრცულ ინფორმაციაზე წვდომისა და გაზიარების 
პლატფორმას ყველა სექტორში გამოსაყენებლად. გარდა ამისა, შეიძლება განვიხილოთ შემთხვევა, 
როდესაც MHDRIS ინტეგრირებულია მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემაში, 
როგორც ძირითადი ქვესისტემა/მოდული, რისკზე ცოდნის პირველი კომპონენტი, რომელიც იძლევა 
მართვის საშუალებას, ასევე, წვდომას შესაბამის ცოდნაზე, და შესაძლებელს ხდის თითოეული 
მართული საფრთხის, რისკის, მოწყვლადობისა და პრიორიტეტის გაცნობიერებას.

რადგან MHDRIS მოითხოვს მონაცემთა შეგროვებას სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისგან 
(საჯარო/კერძო სექტორიდან), მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს სამართლებრივი დაბრკოლება, 
რომელმაც შეიძლება შეაფერხოს პროცესი. შესაბამისად, მონაცემთა ინტეგრაციის/გაცვლის 
ყოვლისმომცველი სურათის მისაღებად, გადამწყვეტია საინფორმაციო სისტემის (განსაკუთრებით, 
ინფორმაციის შეგროვების პროცესის) გაანალიზება სხვადასხვა კუთხით.
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პერსონალური მონაცემები
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის81  მიზანია ადამიანის უფლე
ბების, კერძოდ, პირადი ცხოვრების დაცვა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პროცესში. 
ამ მიზნით, კანონი განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების რამდენიმე ძირითად 
ტერმინს. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია „პერსონალური მონაცემი“ და „განსაკუთრებული 
კატეგორიის მონაცემი“:
„ა)  პერსონალური მონაცემი – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფი

ცი რებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შე
საძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო 
ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, 
კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

ბ)  განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი – მონაცემი, რომელიც დაკავშირებულია პირის 
რა სობრივ ან ეთნიკურ კუთვნილებასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, რელიგიურ ან 
ფილო სოფიურ მრწამსთან, პროფესიულ კავშირში გაწევრიანებასთან, ჯანმრთელობის 
მდგო მარეობასთან, სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნასამართლობასთან, ადმინისტრაციულ პა
ტიმ რობასთან, პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან, პირთან საპროცესო 
შეთანხმების დადებასთან, განრიდებასთან, დანაშაულის მსხვერპლად აღიარებასა ან დაზა
რალებულად ცნობასთან, აგრეთვე, ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემები, რომლებიც 
ზემოაღნიშნული ნიშნებით ფიზიკური პირის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა “.

„პერსონალური მონაცემი“ უფრო ფართო ტერმინია, ვიდრე „განსაკუთრებული კატეგორიის 
მონაცემი“. თეორიულად, წარმოუდგენელი და თითქმის შეუძლებელია, EMSის დასჭირდეს/
მოითხოვოს ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს მონაცემთა სპეციალურ კატეგორიებს. ასევე 
ნაკლებმოსალოდნელია (თუმცა შესაძლებელი), რომ EMSმა მოითხოვოს პერსონალურ მონაცემთა 
შემცველი ინფორმაცია. ასეთი შემთხვევა ექცევა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ 
კანონის“ რეგულირების სფეროში. მისი მე5 მუხლი განსაზღვრავს კანონიერ საფუძვლებს 
პერსონალურ მონაცემთა დასამუშავებლად.

MHDRISის მიზნებისთვის, იურიდიულად დასაშვებ საფუძვლებს განეკუთვნება შემთხვევები, 
როდესაც პერსონალურ „მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით“, ან „პერსონალურ 
მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ მისთვის კანონმდებლობით 
დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად“. ეს საფუძვლები მიესადაგება MHDRISს, რადგან, 
ინფორმაციის მოთხოვნისას (თუნდაც პერსონალურ მონაცემებს შეიცავდეს), ერთი მხრივ, 
მონაცემთა დამუშავებას ითხოვს საქართველოს კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“, 
მეორე მხრივ კი, როგორც მონაცემთა დამმუშავებელი, EMS ვალდებულია, შეასრულოს კანონითა 
და მისი დებულებით გათვალისწინებული მოვალეობები.

81 საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, 2011, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=22 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=22
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=22
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შესაბამისად, EMSს შეიძლება უფლება ჰქონდეს, მოითხოვოს და მიიღოს MHDRISის ფუნქციო_
ნირებისთვის საჭირო ინფორმაცია, მაშინაც კი, თუ ის პერსონალურ მონაცემებს შეიცავს.

კომერციული საიდუმლოება
კომერციული საიდუმლოება განისაზღვრება და რეგულირდება საქართველოს ზოგადი ადმი ნის
ტრაციული კოდექსით.82 272 მუხლის მიხედვით, კომერციული საიდუმლოება არის „ინფორ მაცია 
კომერციული ფასეულობის მქონე გეგმის, ფორმულის, პროცესის, საშუალების თაობაზე, ან ნების
მიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც გამოიყენება საქონლის საწარმოებლად, მოსამზადებლად, 
გადასამუშავებლად ან მომსახურების გასაწევად, ან/და რომელიც წარმოადგენს სიახლეს ან 
ტექნიკური შემოქმედების მნიშვნელოვან შედეგს, აგრეთვე სხვა ინფორმაცია, რომლის გამჟღავ
ნებამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს პირის კონკურენტუნარიანობას“. თუმცა, ამ საკმაოდ ფართო 
განმარტებით დაფარული ყველა ინფორმაცია არ განიხილება კომერციულ საიდუმლოებად ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის მიზნებისთვის. 

შესაძლებელია, არსებობდეს ორი განსხვავებული სცენარი:
ა)  როდესაც ინფორმაცია მოითხოვება იმ საწარმოსგან/ორგანიზაციისგან, რომელიც მიიჩნევს, 

რომ ეს ინფორმაცია შეიცავს კომერციულ საიდუმლოებას (მაგ: EMS ითხოვს ინფორმაციას შპს 
მაგთიკომისგან);

ბ)  როდესაც ადმინისტრაციული ორგანოსგან მოითხოვება კონკრეტულ საწარმოზე/ორგანი
ზა ციაზე ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს კომერციულ საიდუმლოებას (მაგ: EMS ითხოვს შპს 
მაგთიკომზე ინფორმაციას საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან). 

პირველ სცენარში საწარმოს/ორგანიზაციას არ შეუძლია მოთხოვნაზე უარის თქმა და ვალ
დებულია, მიაწოდოს ინფორმაცია (თუ ის აუცილებელია MHDRISისთვის)  EMSს, რადგან ამ 
უკანასკნელს აქვს ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 
კანონის თანახმად. ამასთან, საწარმო/ორგანიზაცია ვალდებულია, მოთხოვნილი ინფორმაციის 
წარდგენისას მიუთითოს, რომ ინფორმაცია (ან მისი ნაწილი) შეიცავს კომერციულ საიდუმლოებას. 
ამის შემდეგ, EMS, როგორც საჯარო დაწესებულება, 272 მუხლის მიხედვით, ვალდებულია, განი
ხილოს, ექცევა თუ არა მითითებული ინფორმაცია „კომერციული საიდუმლოების“ განმარტების 
ფარგლებში. თუ სამსახური არ მიიჩნევს ამ ინფორმაციას კომერციულ საიდუმლოებად, იგი 
იღებს გადაწყვეტილებას მის ღიაობაზე და დაუყოვნებლივ აცნობებს შესაბამის საწარმოს/
ორგანიზაციას. ინფორმაცია ღია ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან 15 დღის შემდეგ, თუკი 
მისი მფლობელი არ გაასაჩივრებს გადაწყვეტილებას ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში, ან 
სასამართლოში, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. ასეთ 
შემთხვევაში, ინფორმაციის მფლობელმა საწარმომ/ორგანიზაციამ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს 
საჩივარზე EMSს. შესაბამისად, მაშინაც კი, თუ სამსახური მოითხოვს კომერციული საიდუმლოე
ბის შემცველ ინფორმაციას, მონაცემთა გადაცემის პროცესი არ შეფერხდება და EMSს ექნება 

82 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 1999, მუხლი 272, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/16270?publication=39
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ვალდებულება, ასეთი ინფორმაცია (ან მისი ნაწილი) განიხილოს კომერციულ საიდუმლოებად და 
კონფიდენციალურად შეინახოს.

მეორე სცენარში სიტუაცია უფრო რთულია, რადგან EMS ინფორმაციას ითხოვს საჯარო დაწესე
ბულებისგან, რომელმაც უკვე გაიარა ზემოაღწერილი პროცესი (ინფორმაციის კომერციულ საი
დუმლოებად მისაჩნევად) და ამ მონაცემებს კონფიდენციალურად ინახავს. ასეთ დაწესებულებას 
არ აქვს სამართლებრივი უფლებამოსილება,  მოთხოვნილი ინფორმაცია EMSს მიაწოდოს მისი 
მფლობელის (საწარმო/ორგანიზაცია) წინასწარი თანხმობის გარეშე. ამიტომ, მსგავს შემთხვევაში, 
სამართლებრივი სირთულის დაძლევის გზა შეიძლება იყოს ინფორმაციის მოთხოვნა თავად ამ 
საწარმოს/ორგანიზაციისგან და არა საჯარო დაწესებულებისგან, რომელსაც ევალება ამ ინფორ
მაციის კონფიდენციალურად შენახვა.

აღსანიშნავია, რომ ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ არ განიხილება კომერციულ 
საიდუმლოებად. ეს ნიშნავს, რომ თუნდაც საქმე ეხებოდეს კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, 
რო ცა იგი ახორციელებს საჯარო სამართლის უფლებამოსილებას (მაგ: სს საქართველოს სახელ
მწიფო ელექტროსისტემა ან სს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი), იგი განიხი ლება 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ ორ
განოდ და ამ სუბიექტზე ინფორმაცია ვერ ჩაითვლება კომერციულ საიდუმლოებად.

მაშასადამე, MHDRISის მიზნებისთვის, „კომერციული საიდუმლოება“ შეიძლება დაბრკოლებად 
ჩაითვალოს მაშინ, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანოსგან მოითხოვება საწარმოზე/ორგა
ნიზაციაზე ინფორმაცია, რომელსაც ის ინახავს კომერციული საიდუმლოების სახით. თუმცა, იმ 
ინფორმაციის ბუნებიდან გამომდინარე, რომელიც გროვდება და ინტეგრირდება MHDRISში, და
ბალია ალბათობა, რომ მისთვის გადასაცემი მონაცემები შეიცავდეს კომერციულ საიდუმლოებას 
და ზემოაღწერილი დაბრკოლება  წარმოიშვას პრაქტიკაში.

სახელმწიფო საიდუმლო
საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“83 განსაზღვრავს სახელმწიფო 
საიდუმლოებას და ადგენს შესაბამის მარეგულირებელ წესებს. მისი 1ლი მუხლის თანახმად, 
სახელმწიფო საიდუმლოება არის „ქვეყნის თავდაცვის, ეკონომიკის, საგარეო ურთიერთობათა, 
დაზვერვის, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა, მართლწესრიგის დაცვისა და სამოქალაქო უსაფრ
თხოების სფეროებში არსებული ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნებამ ან დაკარგვამ შეიძლება 
ზიანი მიაყენოს საქართველოს ან საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების ან შეთანხმების 
მონაწილე მხარის სუვერენიტეტს, კონსტიტუციურ წყობილებას, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
ინტერესებს და რომელიც, ამ კანონით ან/და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 
ან შეთანხმებით დადგენილი წესით, წინასწარ გასაიდუმლოებულია ან მიჩნეულია სახელმწიფო 
საიდუმლოებად და სახელმწიფოს მიერ დაცვას ექვემდებარება“. საიდუმლოობის ხარისხის 

83 საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“, 2015, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/2750311?publication=6

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2750311?publication=6
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2750311?publication=6
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გათვალიწინებით, დადგენილია კონკრეტული გრიფები. კერძოდ, სახელმწიფო საიდუმლოებები 
იყოფა 4 კატეგორიად: (ა) განსაკუთრებული მნიშვნელობის (TOP SECRET); (ბ) სრულიად საიდუმლო 
(SECRET); (გ) საიდუმლო (CONFIDENTIAL); (დ) შეზღუდული სარგებლობისთვის (RESTRICTED). 

კანონის V თავი განსაზღვრავს სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაშვების შესაძლებლობას. მე
19 მუხლის მიხედვით: „სახელმწიფო საიდუმლოებასთან სახელმწიფო ორგანოს/იურიდიული პი
რის დაშვება გაიცემა იმ სახელმწიფო ორგანოზე, საწარმოზე, დაწესებულებაზე, ორგანიზაციაზე 
(მიუხედავად მისი სამართლებრივი ფორმისა), რომელსაც აქვს ფიზიკური, ტექნიკური და ორგა
ნიზაციული შესაძლებლობა, სათანადოდ მოეპყრას სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინ
ფორმაციას და აქვს ასეთი ინფორმაციის გაცნობის საჭიროება“. გადაწყვეტილებას სახელმწი ფო 
ორგანოს/იურიდიული პირის დაშვებაზე სახელმწიფო საიდუმლოებასთან, ამ ორგანოს/პი რის 
შემოწმების პროცედურის შედეგების გათვალისწინებით, იღებს საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილი ქვედანაყოფი: იგი აფორმებს სათანადო ნებართვას, 
რომელიც გაიცემა არაუმეტეს 5 წლის ვადით. შესაბამისად, MHDRISის მიზნებისთვის, თუ 
EMS სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მიიღებს ნებართვას, მას უფლება ექნება, 
დაინტერესებული მხარეებისგან მოითხოვოს და მიიღოს ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება 
შეიცავდეს სახელმწიფო საიდუმლოებასაც. EMSს ადვილად შეუძლია ზემოაღნიშნული ნებართვის 
მისაღებად საჭირო მოთხოვნათა დაკმაყოფილება, რადგან MHDRISს ეს ინფორმაცია შეიძლება 
დასჭირდეს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის, საზოგადოების მხრიდან სარგებლობისა 
და სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის. მეტიც, საინფორმაციო სისტემა, რელევანტურობიდან 
გამომდინარე, შეიძლება ორგანიზებული იყოს ისე, რომ სათანადო ზედამხედველობა გაუწიოს 
სახელმწიფო საიდუმლოებას.

გარდა ამისა, სანამ EMS დაიწყებს საზედამხედველო როლის შესრულებას და მრავლობითი 
საფრთხის რისკების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოპერირებას, შეიძლება საჭირო გახდეს 
მონაცემთა ბაზის (პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერფეისი და ა.შ.) შემუშავება კერძო 
კომპანიის მიერ (ადგილობრივი ან საერთაშორისო), რომელსაც ექნება შესაბამისი გამოცდილება. 
ასეთ შემთხვევაში, თუ ზემოაღნიშნული კომპანია მოითხოვს სახელმწიფო საიდუმლოების 
შემცველ ინფორმაციას, მასზე დაშვება პრობლემატური იქნება. თუ MHDRISის შემუშავებისთვის 
ადგილობრივი კერძო კომპანია შეირჩევა, ამ დაბრკოლების გადალახვა უფრო ადვილია: 
„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, კერძო იურიდიული 
პირი (საწარმო) ან ორგანიზაცია ექცევა მე19 მუხლის მოქმედების სფეროში და უფლებამოსილია, 
ინფორმაციაზე დასაშვებად მიმართოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. მიმართვა 
შეიძლება დაკმაყოფილდეს მას შემდეგ, რაც შემოწმდება სავალდებულო მოთხოვნათა შესრულება 
(ფიზიკური, ტექნიკური და ორგანიზაციული შესაძლებლობა, სათანადოდ მოეპყროს სახელმწიფო 
საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას; და ასეთი ინფორმაციის გაცნობის საჭიროება); თუ MHDRIS
ის შესამუშავებლად შეირჩევა საერთაშორისო კომპანია, უფრო გართულდება დაშვება სახელმწიფო 
საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციაზე: „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 30ე მუხლიდან გამომდინარე, შეზღუდულია სახელმწიფო საიდუმლოების გადაცემა სხვა 
სახელმწიფოთა რეზიდენტებისთვის: კერძოდ, ასეთი გადაცემისთვის ერთადერთი სამართლებრივი 
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საფუძველია ხელშეკრულება (მათ შორის, საერთაშორისო), რომელიც რატიფიცირებულია 
საქართველოს პარლამენტის მიერ, ან საქართველოს მთავრობის დასაბუთებული დადგენილების 
საფუძველზე.

ინფორმაციული უსაფრთხოება
საქართველოს კანონი „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“84 განსაზღვრავს ინფორმაციული 
უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმებს და სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს (ყოფილი 
სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო) ადგენს ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროზე ზედამ
ხედველობის ორგანოდ.  კანონი განსაზღვრავს გარკვეულ წესებს, საერთაშორისო სტანდარტთა 
შესაბამისად (დადგენილია სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისა (ISO) და საინ
ფორმაციო სისტემების აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ), რომელთა შეს
რულებაც სავალდებულოა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებისთვის.

როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული სახელმწიფო საქვე
უწყებო დაწესებულება, EMS განიხილება კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტად და 
მასზეც ვრცელდება „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები: 
კერძოდ, უსაფრთხოების შიდა წესების მიღება, რომლებიც აკმაყოფილებს უსაფრთხოების მი
ნიმალურ მოთხოვნებს (ამ ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის კრიტიკულობის კლასიფიკაციაზე 
დაყრდნობით) და რომლებსაც განსაზღვრავს ციფრული მართვის სააგენტო, ISOსა და ISACAს მიერ 
დადგენილ სტანდარტთა და მოთხოვნათა შესაბამისად; აგრეთვე, იმ პირთა ან თანამშრომელთა 
(ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი) განსაზღვრა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 
ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნათა დაცვაზე და ა.შ.

8.4 გამოვლენილი ხარვეზები  
ცენტრალურ სტანდარტიზებულ საცავში რისკებზე ინფორმაციის (მათ შორის, გეოგრაფიული ინ
ფორმაციის სისტემების), ასევე, საფრთხეებსა და მოწყვლადობაზე მონაცემების კონსოლიდაცი
ისა და შენახვისთვის, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ინფორმაციის სექციური ინტეგრა
ცია დიფერენცირებულ მონაცემთა შეგროვების ეტაპზე. დღესდღეობით, არ არის დადგენილი 
საცავში შესანახი ინფორმაციისა და მონაცემების სისტემატური შეგროვების, გაზიარებისა და 
შეფასების ეროვნული სტანდარტები, რომლებიც შეესაბამება მეტამონაცემთა სტანდარტებს. 
ასევე არ არის ჩამოყალიბებული ორგანიზაციული ჩარჩო მონაცემთა გაცვლის სფეროში (ისეთ 
საკითხებზე, როგორიცაა: საფრთხეები, მეტეოროლოგია, ჰიდროლოგია, ტოპოგრაფია, ნიადაგის 
მახასიათებლები, მცენარეულობა, დასახლებები, არსებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობა, 
ხელმისაწვდომი სოციალურეკონომიკური და მატერიალური რესურსები, კატასტროფების რისკისა 
და დაუცველობის შეფასება და ა.შ.). საჭიროა საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს შექმნა 
ისეთი კარგად მოქმედი საინფორმაციო სისტემისთვის, როგორიცაა MHDRIS.

84 საქართველოს კანონი „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“, 2012, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/1679424?publication=4

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1679424?publication=4
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1679424?publication=4
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9. რისკზე ინფორმაციის ადრეული 
გაფრთხილების სისტემაში ჩართვის 
საკანონმდებლო ჩარჩო

ამ ჩარჩოს შესწავლისას, WMOის კატასტროფების რისკზე ცოდნის საკონტროლო სია ითვალისწინებს 
შემდეგ საკითხებს:

	ინფორმაცია საფრთხის გეოგრაფიულ მასშტაბზე, რომელიც გამოიყენება უსაფრთხო ტერი
ტორიებისა და ევაკუაციის ზონების განსაზღვრისთვის;

	რისკზე ინფორმაცია მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებით (საფრთხე, დიფერენციული დაუცვე
ლობა), რომელიც გამოიყენება ევაკუაციის მარშრუტებისა და დროებითი თავშესაფრების 
ადგილმდებარეობის დასადგენად/განსაზღვრისთვის;

	რისკზე ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპის აქტივებთან მიმართებით, რომელიც განიხილება იმის
თვის, რომ გამოიკვეთოს კონკრეტული პროცედურები, მას შემდეგ, რაც გაიცემა გაფრთხილება 
ასეთი აქტივების დაზიანების ან დანაკარგის შესამცირებლად; 

	ახალ ან წარმოქმნილ რისკებზე ინფორმაციის მუდმივი განახლება (მაგ: ურბანული გაფარ
თოების ან ახალი დასახლებების დაარსებისას) და, ზოგიერთი საფრთხის პოტენციური ცვლი
ლების (მაგ: მიწათსარგებლობაში შეტანილი ცვლილებები) შემთხვევაში, უსაფრთხო ტერი
ტორიების, ევაკუაციის ზონებისა და თავშესაფრების განახლება;

	კატასტროფების რისკის მართვის მიმოხილვა/განახლება;
	კატასტროფების მიმართ მზადყოფნის მიმოხილვა/განახლება.

9.1 საგანგებო მართვის გეგმები
შესაბამისი მარეგულირებელი კანონმდებლობა მოიცავს „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 
კანონის მე5 მუხლსა და მთავრობის № 452 დადგენილებას. ეს მუხლი სამოქალაქო უსაფრთხოების 
ეროვ ნული სისტემის სუბიექტებს ავალდებულებს შემდეგი ფუნქციების შესრულებას (სხვა ფუნქცი
ებთან ერთად): 

	საგანგებო სიტუაციის პრევენციულ ღონისძიებათა, მათ შორის, საგანგებო სიტუაციის რისკის 
შესამცირებელ ღონისძიებათა დაგეგმვა და განხორციელება;

	ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციაზე შეტყობინების სისტემის, მათ შორის, ადრეული შეტყო
ბინების სისტემის განვითარება;

	ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციაზე შეტყობინების დროულად გადაცემა და ასეთ დროს ქცევის 
წესებზე ინფორმირება;

	სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტის უსაფრთხო და სტაბილური მუშაობის ხელშეწყობა;
	საგანგებო მართვის გეგმის შემუშავება;
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	სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს მოქალაქეთა მომზადება და საგანგებო 
სიტუაციაზე მათი ცნობიერების ამაღლება. 

საქართველოს მთავრობის N 452 დადგენილება „საგანგებო მართვის გეგმის  მომზადების წესების 
შემუშავების შესახებ“85 მოიცავს მოთხოვნებს გეგმის შემუშავების 4 ეტაპთან მიმართებით: (1) 
მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციის შეფასება და შედეგების პროგნოზირება; (2) საგანგებო 
სიტუაციების პრევენციის, მათთვის მზადყოფნისა და მათზე რეაგირების ძალების/რესურსების 
შეფასება; (3) საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დაგეგმვა; (4) აღდგენითი სამუშაოების დაგეგმვა.
საგანგებო მართვის გეგმის სტრუქტურა ერთვის დადგენილებას და მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

	საგანგებო სიტუაციების საფრთხის ანალიზი;
	საგანგებო სიტუაციის რისკის შეფასება; 
	საგანგებო სიტუაციის რისკის შეფასების მეთოდოლოგია; 
	საგანგებო სიტუაციის სავარაუდო განვითარების სცენარის აღწერა. 

დადგენილება განსაზღვრავს საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმებში გასათვალისწინებელ 
ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა კატასტროფისთვის მზადყოფნისა და ადრეული გაფრთხილების 
სისტემის ფუნქციონირებისთვის. გეგმაში წარმოდგენამდე, ეს ინფორმაცია უნდა დამუშავდეს და 
შეფასდეს. შესაბამისი აქტივობები მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

	მოსალოდნელ საგანგებო სიტუაციასა და არსებულ რესურსებზე მონაცემების მოპოვება შე სა
ბამისი ორგანოებიდან/ორგანიზაციებიდან, მათი დამუშავება და საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

	მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციის სახისა და მასშტაბის დადგენა;
	რისკის განსაზღვრა რისკების რუკის საფუძველზე. მოცემულ ტერიტორიაზე ნგრევისა და დაზი

ანების სავარაუდო რაიონების დადგენა ეკოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური, გეოლოგიური, 
ჰიდრომეტეოროლოგიური, სეისმური და სხვა ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით;

	საინჟინრო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური რუკების საფუძველზე, კაბელების, მილსადენებისა 
და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების ყველაზე სუსტი ადგილების გამოვლენა;

	მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციის მეორეული შედეგების პროგნოზირება, რომლებიც საფ
რთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას;

	ობიექტების, მათ შორის, წყალსადენის, ელექტრომომარაგების ხაზების, საავტომობილო 
გზებისა და აეროპორტების შესაძლო დაზიანების მასშტაბის განსაზღვრა;

	მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციით დაზარალებულთა/დაღუპულთა სავარაუდო რაოდენობის 
განსაზღვრა.

85 საქართველოს მთავრობის N 452 დადგენილება „საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების 
შესახებ“, 2017, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/3824628/0/ge/pdf 
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პირველი ეტაპის ინფორმაციის შეგროვებისა და შეფასების საფუძველზე, უნდა განხორციელდეს 
დაგეგმარების აქტივობები, კერძოდ:

	შეფასდეს და შემუშავდეს პრევენციული ღონისძიებები;
	განისაზღვროს რეაგირების ძალების სახეები, რაოდენობა, შესაძლებლობები, მათ შორის, საკო

მუნიკაციო საშუალებები, ამოცანები, გადაადგილების მარშრუტები, დისლოკაციის ადგილები, 
საველე ოპერაციების ცენტრები, „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული შესაბამისი ოპერატიული ცენტრები, აღმასრულებელი ხელისუფლების 
დაწესებულებები და/ან საგანგებო შტაბი;

	განისაზღვროს რეაგირების ძალების მოქმედებისთვის აუცილებელი რესურსები, მათ შორის, 
სამაშველო ტექნიკის/აღჭურვილობისა და მედიკამენტების საჭიროება;

	შემუშავდეს საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადყოფნის ღონისძიებები. 

დადგენილება ითვალისწინებს საინფორმაციო რუკების გამოყენებას გეგმის შემუშავებისას, 
კერძოდ:

	გეგმის შემუშავებისას შეიძლება გამოყენებული იყოს საგანგებო სიტუაციების საფრთხის, 
 ენე რ  გომომარაგების ქსელისა თუ ლოგისტიკის უზრუნველყოფის და მოსალოდნელი საგანგე
ბო სი ტუაციების შედეგების საპროგნოზო რუკები;

	ენერგომომარაგების ქსელისა და ლოგისტიკის უზრუნველყოფის რუკები იქმნება საგანგებო 
სიტუაციებში ობიექტის ენერგიით, წყლით და სტაბილური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი 
საშუალებებით მომარაგებისთვის. ამ რუკებზე გრაფიკულად აისახება ტერიტორიული ზონები, 
საიდანაც ობიექტს შეიძლება შეუწყდეს აუცილებელი რესურსების მიწოდება, ასევე, ოპტიმალური 
ალტერნატიული მარშრუტები საჭირო რესურსების მისაღებად. ენერგომომარაგების ქსელისა 
და ლოგისტიკის უზრუნველყოფის რუკები მოიცავს არანაკლებ 10 კმიან რადიუსს ობიექტის 
ირგვლივ;

	მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციების შედეგების საპროგნოზო რუკა იქმნება საგანგებო 
სიტუაციების რისკის რუკის საფუძველზე და მასში აღნიშნულია:
ა) შენობანაგებობების ნგრევის სავარაუდო ადგილები; 
ბ)    საკომუნიკაციო სისტემების სავარაუდო დაზიანების უბნები; 
გ)    ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები;
დ)  უბნები, რომლებიც შეიძლება დაბინძურდეს ქიმიური ან რადიოაქტიური ნივთიერებებით;
ე)  გზებისა და გასასვლელების შესაძლო ჩახერგვის ადგილები; 
ვ)  სანიაღვრე და საკანალიზაციო წყლების მიწის ზედაპირზე ამოსვლისა და მოსალოდნელი 

დატბორვის ადგილები;
ზ)  ადამიანთა სიცოცხლისთვის საშიში ზონები, მათ შორის, მაღალი ძაბვის სატრანსფორ

მატორო სადგურები;
თ)  სტრატეგიული მნიშვნელობის შენობანაგებობები: ხიდები, გვირაბები, ავტომაგისტრალე

ბი, რკინიგზა, პორტები, მეტროპოლიტენი, ელექტროსადგურები და დიდი წყალსაცავები.
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გარდა ამისა, საგანგებო მართვის გეგმას უნდა დაერთოს:
ა)  დოკუმენტი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების მართვის ორგანოს შექმნისა და მისი 

წევრების ფუნქციამოვალეობების შესახებ;
ბ)  ტერიტორიის/ობიექტის რუკა საფრთხეებისა და რისკების გათვალისწინებით;
გ)  „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შესა

ბამისი ოპერატიული ცენტრის, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულების ან/და 
ობიექტის საგანგებო შტაბის შეტყობინების სქემა;

დ)  ტერიტორიიდან/შენობებიდან ევაკუაციის გეგმები;
ე)  საგანგებო სიტუაციებზე ადრეული (მათ შორის, ლოკალური) შეტყობინების სქემა მოსახ

ლეობისთვის;
ვ)  ენერგომომარაგების ქსელისა და ლოგისტიკის უზრუნველყოფის სქემები;
ზ)  სახანძროსამაშველო ტექნიკის/აღჭურვილობის ნუსხა;
თ)  ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნუსხა;
ი)  ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენციული და სალიკვიდაციო ღო ნის

ძიებების გეგმა იმ ობიექტებისთვის, რომლებიც „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქარ
თველოს კანონის საფუძველზე ახორციელებენ ნავთობსა ან/და ნავთობ პროდუქტებთან 
დაკავშირებულ ოპერაციებს (გეგმა და მისი დანართები უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწ
ვდომი, გარდა საიდუმლო ინფორმაციისა).

9.2 გამოვლენილი ხარვეზები 
საინფორმაციო მოთხოვნები საგანგებო მართვის გეგმების მოსამზადებლად ვრცელია და საკ
მაოდ რთული შესასრულებელი. სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის სუბიექტებს 
შეიძლება გარკვეული სირთულეები შეექმნათ საგანგებო მართვის გეგმების შესამუშავებლად 
საჭირო ინფორმაციის შეგროვებისა და შეფასებისას. იგივე ეხება სხვადასხვა რუკის გამოყენებასა 
და შექმნასაც. EMSის სამოქალაქო უსაფრთხოების დეპარტამენტის (პასუხისმგებელია საგანგებო 
სიტუაციის რისკის მართვისა და საგანგებო მართვის გეგმების მომზადების ორგანიზება
ზედამხედველობაზე) შესაძლებლობები არ კმარა მომსახურების ცენტრის (Help Desk) შესაქმნელად. 
მომსახურების  ცენტრის ფუნქცია შეიძლება იყოს დახმარება საბაზისო ინფორმაციის მიწოდებაში 
და საგანგებო მართვის არსებული გეგმებისთვის დეპოზიტარის როლის შესრულება. არ არის 
შემუშავებული დეტალური სახელმძღვანელო დოკუმენტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს გეგმების 
კონკრეტული ნაწილების შემუშავებას. 

არსებული კანონმდებლობით, არ არის განსაზღვრული საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგ მე
ბის უწყვეტი გადახედვაგანახლების პროცედურა და სახელმწიფო დაწესებულებათა პასუხისმ
გებლობები (თუ არ ჩავთვლით EMSის ვალდებულებებს გეგმების განხილვასთან დაკავშირებით).
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10. დაინტერესებულ მხარეთა 
როლებისა და პასუხისმგებლობების 
სამართლებრივი ჩარჩო

ამ ჩარჩოს შეფასებისას, WMOის კატასტროფების რისკზე ცოდნის საკონტროლო სია ითვალისწი
ნებს შემდეგ საკითხებს:

	გამოვლენილია ძირითადი ეროვნული სამთავრობო დაწესებულებები, რომლებიც მონა წი
ლეობენ რისკის შეფასებაში (საფრთხის, მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების 
ჩათვლით) და განსაზღვრულია მათი როლები;

	კანონმდებლობა ან სამთავრობო პოლიტიკა ითვალისწინებს სავალდებულო საფრთხის, მოწყ
ვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასებას ყველა სფეროსთვის;

	პასუხისმგებლობა საფრთხის იდენტიფიკაციასა და რისკის ინფორმაციის კოორდინაციაზე 
(სო ციალური და ფიზიკური მოწყვლადობა და შესაძლებლობები) აკისრია ერთ ეროვნულ უწყე
ბას, მიდგომათა კონსოლიდაციისა და კავშირებსა თუ კასკადურ ზემოქმედებებზე მონიტო
რინგისათვის;

	სამეცნიერო და ტექნიკური ექსპერტებისთვის შემუშავებულია პროცესი რისკზე მონაცემებისა 
და ინფორმაციის სიზუსტის შესაფასებლად და განსახილველად;

	შემუშავებულია პროცესი სოფლისა და ქალაქების მოსახლეობის აქტიურად ჩართვისათვის ლო
კალური საფრთხის/რისკების შეფასებაში, ყველა ადამიანის (ქალები, ბავშვები, ხანდაზმულე
ბი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ა.შ.) საჭიროებათა გათვალისწინებით.

მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემის  ეფექტიანად ფუნქციონირებისთვის, 
ეროვნულმა, რეგიონულმა და ადგილობრივმა მთავრობებმა, ისევე, როგორც მოწყვლადმა ჯგუფე
ბმა, უნდა შექმნან ინტეგრირებული და ყოვლისმომცველი ჩარჩო, რომელიც გაითვალისწინებს 
სისტემის მონაწილე ყველა მხარის როლებს, პასუხისმგებლობებსა და ურთიერთობებს.86 ამ
რიგად, წარმოდგენილი ანალიზისთვის მნიშვნელოვანია  ყველა დაინტერესებული მხარის 
იდენ ტიფიცირება, რომლებსაც წვლილი შეაქვთ WMOის რისკზე ცოდნის საკონტროლო სიის 
კომპონენტებში. 

სამოქალაქო უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებულ უწყებათა ჩამონათვალი და მათი ფუნ
ქციები განსაზღვრულია სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმით (დამტკიცდა მთავრო

86 მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემა, საკონტროლო სია, მსოფლიო მეტეოროლოგიური 
ორგანიზაცია, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463
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ბის N 508 დადგენილებით)87  საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის 
ძირითადი სახელმძღვანელო დოკუმენტით. სამთავრობო დაწესებულებები იყოფა ეროვნული და 
ადგილობრივი დონის უწყებებად.

10.1 ეროვნული დონის სამთავრობო დაწესებულებები
საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელია მაღალი დონის გადაწყვეტილებათა მიღებაზე, 
პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავებასა და მათი განხორციელების ჩარჩოს ჩამო
ყალიბებაზე. მთავრობა მუშაობს რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა გააძლი
ეროს ადრეული MHEWSის შესაძლებლობები, ამასთანავე, გაფრთხილებები და შესაბამისი 
რეაგირება მიემართებოდეს ყველაზე დაუცველ მოსახლეობასაც. ადგილობრივი თემებისა და 
თვითმმართველობის მხარდაჭერა ასევე არსებითი ფუნქციაა საოპერაციო შესაძლებლობათა 
განვითარებისთვის.

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო (NSC) არის უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღე
ბად შექმნილი საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც ექვემდებარება საქართველოს პრემიერმინის
ტრს. საბჭოს ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლები განსაზღვრულია საქართველოს კანო
ნით „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“ (მუხლი 192).88 
NSC შეიმუშავებს წინადადებებს საფრთხის შემცველ მოვლენათა შედეგების ასაცილებლად და 
აღმოსაფხვრელად პოლიტიკურ, თავდაცვის, სოციალურ, ეკონომიკურ და უსაფრთხოების პოლიტიკის 
სფეროებში. ამასთანავე, საბჭო პრემიერმინისტრს უწევს ორგანიზაციულ, საინფორმაციო და 
ანალიტიკურ მხარდაჭერას.

NSC კოორდინაციას უწევს ეროვნული დონის კონცეპტუალური დოკუმენტების, მათ შორის, საფ
რთხეების შეფასების დოკუმენტისა და კატასტროფების რისკის შემცირების ეროვნული სტრა
ტეგიის შემუშავებას. საბჭოს აპარატის ფარგლებში წარმოდგენილია კრიზისული ვითარების 
მართვის ეროვნული ცენტრი, რომლის დაქვემდებარებაშიც ფუნქციონირებს ეროვნული სიტუ
აციური ოთახი, ეროვნული მასშტაბის კრიზისის ეფექტიანი მართვის კოორდინაციისთვის. ეს არის 
ფიზიკური დაწესებულება, აღჭურვილი თანამედროვე საკომუნიკაციო და ტექნიკური საშუალებე
ბით, რომლებიც აქტიურდება ეროვნულ დონეზე არსებულ კრიზისულ ვითარებაში. მას მართავს 
საქართველოს პრემიერმინისტრი.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (EMS) არის სა
ქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება, რომელიც ორგანიზე
ბას უწევს სამუშაოებს საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, ერთიანი სისტემის მზადყოფნის, 
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და ასეთ ზონების აღდგენისათვის; ასევე, ახორციელებს 

87  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 508 „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“, 2015, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2993918?publication=1 

88 საქართველოს კანონი „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“, 2015, 
მუხლი 19, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2764463?publication=10

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2993918?publication=1
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სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმას, შესაბამისი ამოცანების გადასაწყვეტად. იგი 
მუდმივად განსაზღვრავს, აანალიზებს და აფასებს რისკებს, გეგმავს და ახორციელებს პრევენციულ 
ღონისძიებებსა და პროექტებს სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა 
და მუნიციპალიტეტის ორგანოებსა თუ იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობით. სამსახურის 
ფუნქციებში შედის მოსალოდნელ ან ფაქტობრივ საგანგებო სიტუაციებზე ადრეული შეტყობინების 
სისტემის შექმნა და განვითარებაც, ასევე, ამ სისტემის ფარგლებში საჭირო მონაცემთა შეგროვება 
და დამუშავება. EMS პასუხს აგებს ისეთ საკითხებზეც, როგორიცაა სამოქალაქო უსაფრთხოების 
სფეროში ინფორმაციის საჯაროობა, გამჭვირვალობა, თავისუფალი ხელმისაწვდომობა, გავრცელება 
და სტრატეგიული კომუნიკაცია. 

EMS, სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტის მეშვეობით, კოორდინაციას უწევს საგანგებო სიტუაციის 
რისკის მართვისა და საგანგებო მართვის გეგმების შემუშავებას. 

2022 წლის 1 იანვრამდე განსაზღვრულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან არსებუ
ლი საექსპერტოსაკონსულტაციო საბჭოს შექმნა. საბჭოში უნდა გაერთიანდნენ სამეცნიერო
კვლევითი სფეროს წარმომადგენლები და დარგობრივი ექსპერტები, რომლებიც მონაწილეობას 
მიიღებენ სამოქალაქო უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებაში, ეროვნული სისტემის 
განვითარებაში, შესაბამისი რისკების შეფასებასა და პრევენციულ ღონისძიებათა დაგეგმვაში. 
საექსპერტოსაკონსულტაციო საბჭოს წევრობა არ არის ანაზღაურებადი საქმიანობა. საბჭოს 
დაკომპლექტებისა და ფუნქციონირების წესი მტკიცდება მინისტრის ბრძანებით.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის 
ცენტრიც  112, რომლის პასუხისმგებლობაშიც შედის: ოპერატიული რეაგირება საგანგებო და 
გადაუდებელ სიტუაციებზე და ასეთ სიტუაციებში დახმარების გაწევა სხვა პასუხისმგებელ ორ
განოებთან კოორდინაციით; საგანგებო სიტუაციებზე ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და 
მიწოდება შესაბამისი უწყებებისთვის, რათა ეფექტიანად შეძლონ სათანადო რეაგირება; აბონენ
ტისთვის საჭირო პირველადი ინფორმაციის მიწოდება ადგილზე დახმარებამდე; საზოგადოების 
ინფორმირებულობის ამაღლება, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები საგანგებო სიტუაციებში. 
ცენტრის ფუნქციონირების ძირითადი მიმართულებებია: სამოქალაქო უსაფრთხოების ინტეგრი
რებული მართვის სისტემის შექმნა, კრიზისული სიტუაციების ეფექტიანი პრევენცია და მართვა, 
მონაცემთა დამუშავება და გაანალიზება.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გარემოს ეროვნული სააგენტო (NEA) პასუხისმგებელია 
საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური 
პროცესების მონიტორინგსა და შეფასებაზე, ასევე, მონაცემთა დამუშავებასა და გავრცელებაზე. NEA
ის ფუნქციებს განეკუთვნება მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი პროგნოზებისა და მოსალოდნელ 
სტიქიურ მოვლენებზე გაფრთხილებების შედგენამიწოდება ცენტრალური და ადგილობრივი 
ხელისუფლებისა თუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისთვის. სააგენტო მონაწილეობს 
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შემდეგ პროცესებშიც: სახელმწიფო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განხორციელება ბუნებრივი და 
ანთროპოგენური საფრთხეების შესამცირებლად, რისკების შეფასება, საფრთხეების შესამცირებელ 
ღონისძიებათა დაგეგმვა და მათი გატარება. მანვე უნდა დაადგინოს ჰიდრომეტეოროლოგიური და 
გეოლოგიური სტიქიის ზონებიდან მოსახლეობის გასახლების აუცილებლობა, განსაზღვროს და 
შეაფასოს ეკომიგრანტთა გასახლების არეალები და ხელი შეუწყოს პრევენციულ ღონისძიებათა 
განხორციელებას მაღალრისკიან ტერიტორიებზე.

NEA ინფორმაციას აწვდის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსა და ყველა დაინტერესებულ მხარეს, 
EMSის ჩათვლით, ყოველთვიურად გავრცელებული ბიულეტენების მეშვეობით. სააგენტოს ასევე 
ევალება ამინდითა და კლიმატით გამოწვეული საფრთხის მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი 
პროგნოზების გაკეთება და საფრთხის რუკებისა და რეკომენდაციების მომზადება. გარდა ამისა, 
იგი პასუხისმგებელია ევროკავშირის წყალდიდობის შესახებ დირექტივის (2007/60/EC) გადატანაზე 
საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოში.

სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტი პასუხისმგებელია გეოლოგიურ საფრთხეთა მონი
ტორინგსა და ანალიზზე (მიწისძვრების გარდა). მან ოპერატიულად უნდა შეაფასოს სიტუაცია, 
როცა დასახლებულ პუნქტებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე ექსტრემალურად აქტიურდება 
სტიქიური გეოლოგიური პროცესები (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა), დაადგინოს 
უარყოფითი შედეგები, განსაზღვროს რისკები, გასცეს რეკომენდაციები საგანგებო სიტუაციაში 
მოქცეული მოსახლეობისთვის და მოამზადოს სათანადო დასკვნები გადაუდებელ ღონისძიებათა 
გასატარებლად. დეპარტამენტს ასევე ევალება ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური 
ბიულეტენის მომზადება, სადაც აისახება მოსალოდნელი რისკები და გასატარებელი პრევენციული 
ღონისძიებები, ცალკეული რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით. დეპარტამენტში 
შედის: სტიქიური პროცესების, საინჟინროგეოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის სამმართველო, 
გეოლოგიური დაგეგმვის სამმართველო და გეოეკოლოგიურ გართულებებზე რეაგირების სამმარ
თველო.

სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის ფუნქციაა ჰიდრომეტეოროლოგიური მონი
ტორინგი და ქსელის მოვლაპატრონობა. დეპარტამენტის შემადგენლობაში შედის: სტიქიური 
ჰიდრომეტეოროლოგიური რისკების შერბილების სამმართველო, რომელსაც, თავის მხრივ, 
აქვს  ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზირების მოდელების ადაპტირებისა და დანერგვის 
განყოფილება და სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების ადრეული გაფრთხილების 
განყოფილება; ასევე მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების სამმართველო. 

MEPAის გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი აფასებს კლიმატის ცვლილებით 
გამოწვეულ ზემოქმედებას ეკონომიკასა და გარემოზე, შეიმუშავებს კლიმატის ცვლილებასთან 
ადაპტაციის ეროვნულ გეგმებს, კოორდინაციას უწევს ეროვნული შეტყობინების დოკუმენტების 
მომ ზადებას UNFCCსთვის და გარემოს დაცვის ეროვნული პროგრამის შემუშავებას.  დეპარტამენ
ტის გამოცდილება საფრთხის რუკებისა და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების 
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კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებასთან მიმართებით, ძალზე მნიშვნელოვანია. MEPAის 
კლიმატის ცვლილების სამმართველო ასრულებს კლიმატის ცვლილების საბჭოს სამდივნოს 
ფუნქციას. 

კლიმატის ცვლილების საბჭოს შექმნის89 მიზანია საქართველოში კლიმატის ცვლილების 
შერბილება, სათბურის გაზების ემისიის შემცირება და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 
საფ რთხეების პრევენციულ ღონისძიებათა კოორდინაცია. უწყებას ხელმძღვანელობს გარე
მოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, მისი წევრები კი არიან სხვა შესაბამისი 
სამინისტროების მინისტრის მოადგილეები. საბჭოს მუშაობაში ასევე მონაწილეობენ მერების 
შეთანხმების ხელმომწერ მუნიციპალიტეტთა საკოორდინაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი და 
საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი. უწყებას ორგანიზაციულ
ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

MEPAის გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი (EIEC) პასუხისმგებელია შემ
დეგ საკითხებზე: ინფორმაციის შეგროვება და გაზიარება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 
სხვადასხვა წყაროს საშუალებით (ვებგვერდი, სოციალური მედია და ა.შ.), მათ შორის, კატასტროფე
ბის შესახებაც; ფართომასშტაბიანი საგანმანათლებლო და საინფორმაციო კამპანიების ჩატარე
ბა, რომლებიც მნიშვნელოვანია, მათ შორის, DRRისა და მრავლობითი საფრთხის ადრეული 
გაფრთხილების სისტემებისთვის.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან (MoLHSA) არსებული დევნილთა, ეკომიგრანტთა და 
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მოვალეობაა: შეიმუშაოს ბუნებრივი საფ
რთხეებით გამოწვეული მიგრაციის მართვის სისტემა, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს მიგრა
ციულ პროცესებს, მოამზადებს პროგნოზებს და წარმართავს ბუნებრივი რისკებით გამოწვეულ 
განსახლების პროცესებს. სააგენტო აწარმოებს ეკომიგრანტთა მონაცემების ბაზასაც და ავითა
რებს მათი ადაპტაციაინტეგრაციის პროგრამებს.

MoLHSAის დაქვემდებარებაში არსებული გადაუდებელი სიტუაციების კოორდინაციისა და 
სასწრაფო დახმარების ცენტრი გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას აწვდის გადაუდებელ 
სიტუაციებში და პაციენტები საავადმყოფოში გადაჰყავს ქვეყნის მასშტაბით (გარდა თბილისისა 
და ბათუმისა). ცენტრის მიზანია: გადაუდებელ სამედიცინო დაწესებულებათა საქმიანობის 
კოორდინაცია; მათი მდგრადობისა და უსაფრთხოების შეფასების გაუმჯობესება; გადაუდებელი 
სამედიცინო დახმარების დროული, ადეკვატური და მაღალკვალიფიციური სერვისების მიწოდება; 
სამედიცინო ტრანსპორტირების კოორდინაცია; და სამედიცინო რეზერვის მიწოდება სხვადასხვა 
კატასტროფით დაზარალებულ პირთათვის.

89 საქართველოს მთავრობის N 54 დადგენილება „კლიმატის ცვლილების საბჭოს შექმნის შესახებ“, 2020, ხელ
მისაწვდომია მისამართზე: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4780380?publication=1
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ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედ
ველობის სააგენტო პასუხისმგებელია „მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების“ 
სახელმწიფო კონტროლსა და ზედამხედველობაზე და ასეთ ობიექტთა მშენებლობის ნებართვის 
გაცემაზე.  სააგენტო ზედამხედველობს მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების 
ტექნიკური რეგლამენტის90 შესრულებასაც. შეგროვებული ინფორმაცია და სააგენტოს საკუთრებაში 
არსებული/ოპერირებადი მონაცემთა ბაზები მნიშვნელოვანია კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად.

იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (NAPR) პასუხისმგებელია 
გეოდეზიურ და კარტოგრაფიულ სამუშაოებზე, მათ შორის, მიწის აღრიცხვაზე, ასევე, კადასტრისა 
და გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის (GIS) მოწყობასა და ფუნქციონირებაზე. NAPR მართავს 
ვებ რუკის სერვისს (WMS) და ავითარებს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურას 
(NSDI), ერთიან გეოსივრცულ საინფორმაციო სისტემას საქართველოში (საერთო გეოპორტალით და 
შესაბამისი მეტაბაზებით), EU INSPIREის დირექტივის შესაბამისად.

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (MRDI) პასუხისმგებელია შემდეგ 
საკითხებზე: საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების ორგანიზება და დასახლებული პუნქტების 
(ქალაქები, დაბები, სოფლები, კურორტები და სხვა ურბანული ტერიტორიები) მდგრადი და უსაფრთხო 
განვითარების ხელშეწყობა; ქვეყნის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების 
სივრცეთა დაგეგმარება და დასახლებების ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავება შესაბამის 
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით; მათი დამუშავების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა 
და რეალიზების კოორდინაცია.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი, რომლის აღმასრულებელ დირექტორსაც ნიშნავს პრემიერმინისტრი, დამოუკიდებლად 
საქმიანობს. ეს არის დაწესებულება, რომელიც შეიქმნა „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის თანახმად (2009), სტატისტიკის წარმოებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის 
გავრცელებისთვის. საქსტატი ატარებს სტატისტიკურ კვლევებსა და მოსახლეობის აღწერას, 
განრიგის შესაბამისად ავრცელებს სტატისტიკურ მონაცემებს და მათზე თანაბარ წვდომას 
სთავაზობს ყველა მომხმარებელს.91 

სამსახური მჭიდროდ ითანამშრომლებს საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან 
ოფიციალური სტატისტიკის ეფექტიანად წარმოებისათვის. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობის მიზანია საერთაშორისო პრაქტიკისა და მეთოდოლოგიის დანერგვა, ასევე, 
შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება, ამ ორგანიზაციებთან დადებული ხელშეკრულებებისა და 

90 საქართველოს მთავრობის N 173 დადგენილება „მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების 
ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, 2013, ხელმისაწვდომია მისამართზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1967275?publication=2

91  https://www.geostat.ge/en/page/aboutgeostat
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შეთანხმებების საფუძველზე; ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაში კი იგულისხმება 
სააგენტოს კოორდინირებული ურთიერთობა სტატისტიკის მწარმოებელ ორგანოებთან. სრული, 
განცალკევებული და სანდო სტატისტიკური ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია DRRის ყველა 
ეტაპზე, განსაკუთრებით, MHDRISისთვის. მას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ისეთ პროცესებში, 
როგორიცაა მოწყვლადობის შეფასება, რუკების შედგენა და მოდელირება, საგანგებო სიტუაციების 
რისკის მართვის გეგმებისა და საგანგებო მართვის გეგმების შემუშავება ყველა დონეზე.

10.2 მუნიციპალური დონის სამთავრობო დაწესებულებები
ადგილობრივ ხელისუფლებას ცენტრალური როლი აკისრია DRRისა და ადრეული გაფრთხილების 
სისტემების განვითარებასა და ოპერირებაში. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, ის ადეკვატურ ცოდნას 
ფლობდეს საფრთხეებზე, რომელთა წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდნენ ადგილობრივი თემები, ასევე, 
აქტიურად იყოს ჩართული ადრეული გაფრთხილების სისტემების შემუშავებაშენარჩუნებაში. 
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა გააზიაროს მიღებული საკონსულტაციო ინფორმაცია, თავისი 
მოსახლეობა უზრუნველყოს რჩევებითა და ინსტრუქციებით და ჩართოს პროცესში. შედეგად, 
გაიზრდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და შემცირდება იმ რესურსების დანაკარგი, რომლებზეც 
დამოკიდებულია თემი. რეგიონულ დონეზე კატასტროფების რისკის შეფასება, მართვა, რეაგირება, 
შედეგებთან გამკლავება და ამ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი ხელისუფლების 
კომპეტენციაა. მას კოორდინაციას უწევს EMS, რომელიც, თავის მხრივ, პასუხისმგებელია რეგიონული 
საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვისა და საგანგებო მართვის გეგმების დამტკიცებაზე. 
მუნიციპალიტეტებმა უნდა დაიცვან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ შემუშავებული ერთიანი 
სახელმძღვანელო მითითებები და გამოიყენონ შესადარებელი მონაცემები თავიანთი გეგმების 
მოსამზადებლად.

EMSის ცენტრები ყველა დიდ ქალაქში შეიქმნა: სისტემის განახლების შემდეგ (რომელიც 2022 
წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს), საქართველოს 12 რაიონში იმუშავებს ერთი რეგიონული EMS, 
პასუხისმგებელი DRRის კოორდინაციასა და კომუნიკაციაზე. თითოეული მათგანი დაკავშირებული 
უნდა იყოს ცენტრალურ ციფრულ სისტემასთან, DRRზე ინფორმაციით. 2018 წლიდან საგანგებო 
მართვის გეგმების შემუშავება სავალდებულოა თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის. მუნიციპა
ლიტეტთა პასუხისმგებლობა კატასტროფების რისკის შემცირებასა და ცოდნის მართვასთან 
დაკავშირებით მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

	კატასტროფების პრევენციის ღონისძიებათა შემუშავება და განხორციელება;
	საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვისა და საგანგებო მართვის გეგმების შემუშავება და 

დამტკიცება EMSთან ერთად; 
	დაზარალებულთა ევაკუაცია და თავშესაფრისა და ჰუმანიტარული დახმარების განაწილება; 
	საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და აღდგენის ღონისძიებათა გატარება, ცნობიერების 

ამაღლება და ტრენინგი.
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მუნიციპალიტეტთა ჩართულობა MHDRISში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რადგან მათ დელე
გირებული აქვთ უფლებამოსილება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხებში, თავად საგანგებო 
სიტუაციები კი შეიძლება იყოს ადგილობრივი ან ეროვნული მნიშვნელობის. 

„საგანგებო სიტუაცია ადგილობრივი მნიშვნელობისაა, თუ მუნიციპალიტეტის ან მუნიციპალი
ტეტების ტერიტორიაზე მოსალოდნელია, წარმოქმნილია ან/და განვითარებულია საგანგებო 
სიტუაცია, რომლის სამართავად, მისი ხასიათიდან გამომდინარე, საკმარისია ეროვნული 
სისტემის ერთი სუბიექტის რეაგირების ძალები და საშუალებები, ან ერთი ან რამდენიმე 
მომიჯნავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სხვადასხვა რეაგირების ძალები და 
საშუალებები“.92

ამასთანავე, მუნიციპალიტეტებმა უნდა მოამზადონ მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტი 
 „მუნიციპალიტეტში საგანგებო სიტუაციის რისკის ხარისხის, მოსალოდნელი შედეგების, მუნი
ციპალიტეტის ორგანოების მიერ საგანგებო სიტუაციის პრევენციისათვის განხორციელებული 
საქმიანობის შეფასებისა და მათ მიერ საგანგებო სიტუაციის რისკის შემცირების მიზნით ღონის
ძიებების შემუშავებისა და განხორციელების დასაგეგმად წინასწარ შემუშავებული დო კუმენტი“, 
რომელიც ღირებული ინფორმაციაა MHDRISისთვის. მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტის 
მომზადების წესი და პროცედურები დადგენილია  საქართველოს მთავრობის 2021 წლის თებერვლის 
დადგენილებით „მუნიციპალური უსაფრთხოების პასპორტის მომზადების წესის დამტკიცების 
შესახებ“93  მუნიციპალიტეტთა სახელმძღვანელო დოკუმენტით უსაფრთხოების პასპორტთან და
კავშირებულ საკითხებში. 

10.3 არასამთავრობო ორგანიზაციები
არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობა ადრეული გაფრთხილების პროცესში ჩართული 
პირების, თემებისა და ორგანიზაციების ცნობიერების ამაღლებაში, განსაკუთრებით, თემის დონე
ზე, ძალზე მნიშვნელოვანია. მათ შეუძლიათ, დაეხმარონ ადრეული გაფრთხილების სისტემების 
დანერგვას და თემების მომზადებას ბუნებრივი კატასტროფებისთვის, ასევე, მნიშვნელოვანი 
როლი შეასრულონ ადვოკატირებაში, რათა ადრეული გაფრთხილება რჩებოდეს პოლიტიკოსთა 
დღის წესრიგის პრიორიტეტულ საკითხად.

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება (GRCS), წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვა
რის საზოგადოებათა საერთაშორისო ფედერაციის (IFRC) საქართველოს ფილიალი, არის 
ნებაყოფლობითი, ჰუმანიტარული, არასამთავრობო და დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელსაც 
დამხმარე როლი აქვს საჯარო ხელისუფლების ჰუმანიტარულ საქმიანობაში. მასვე ევალება, 
კოორდინაცია გაუწიოს არასამთავრობო ორგანიზაციების რეაგირებას საგანგებო სიტუაციებში.

92 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 590 „ინციდენტისა და საგანგებო სიტუაციის კლასიფიკაციის წე
სის დამტკიცების შესახებ“, 2020, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/
view/5000154?publication=0

93 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 48 „მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტის შემუშავების 
წესის დამტკიცების შესახებ“, 2021, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/5095237?publication=0
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კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა (CENN) შეიმუშავა და 
დანერგა ერთიანი განახლებადი ვებპორტალი, ბუნებრივი საფრთხეებისა და რისკების ატ
ლასი, რომლის გამოყენება მოსახერხებელია მომხმარებლისთვის და თავისუფლად შეუძლია 
ნებისმიერ პირს. თუმცა მონაცემთა ბაზა არ არის ოფიციალურად მხარდაჭერილი არცერთი სამ
თავრობო დაწესებულების მიერ და არ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი მისი შემდგომი 
განვითარებისათვის, ასევე, რეგულარული განახლების პროცედურათა ფორმალიზებისთვის. პორ
ტალზე არსებული რუკები თარიღდება 2012 წლით და მცირემასშტაბიანია (1:10000). რისკის ატლასი 
ხელმისაწვდომია ონლაინ (ბუნებრივი საფრთხისა და რისკების გეოპორტალი საქართველოში)94 
და ცალკე გამოცემის სახით. რისკის ატლასი შეიცავს რუკებსა და განმარტებით ტექსტს, რომელიც 
უკავშირდება საქართველოში არსებულ ბუნებრივ საფრთხეებს, მოწყვლადობასა და რისკებს. 
ატლასი ასევე წარმოგვიდგენს ქვეყნის ბუნებრივი და ადამიანური პირობების საბაზისო რუკებს, 
სადაც ნაჩვენებია საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა სახის რისკი 
და მოწყვლადობა (ფიზიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ეკონომიკური). ატლასი საჭიროებს 
შემდგომ პოპულარიზაციას, განსაკუთრებით, ადგილობრივ დონეზე, ასევე, პერიოდულ გადახედვა
განახლებას.

10.4 აკადემიური საზოგადოება
აკადემიური საზოგადოება გადამწყვეტია სპეციალიზებული სამეცნიერო და ტექნიკური ინფორმაციის 
მისაწოდებლად, რათა მთავრობებსა და თემებს დაეხმაროს ადრეული გაფრთხილების სისტემების 
შემუშავებასა და გაუმჯობესებაში. მის ექსპერტიზას ცენტრალური ადგილი უკავია ისეთი კუთხით, 
როგორიცაა: ბუნებრივი საფრთხის, მოწყვლადობის/დაუცველობის, ზემოქმედებისა და რისკების 
ანალიზი; სამეცნიერო და სისტემატური მონიტორინგისა და გაფრთხილების სერვისების დიზაი
ნის შემუშავება; მონაცემთა გაცვლის მხარდაჭერა; სამეცნიერო ან ტექნიკური ინფორმაციის 
გარდაქმნა გასაგებ შეტყობინებებად; გამაფრთხილებელ შეტყობინებათა გაძლიერება დამატებითი 
ინფორმაციებით, რაც ეყრდნობა ცოდნას პოტენციურ ზემოქმედებასა და ზემოქმედების ქვეშ 
მყოფ ელემენტთა ადგილმდებარეობაზე, ასევე, მათ ხარისხსა და დაუცველობის ტიპებზე; გასაგები 
გაფრთხილებების გავრცელება რისკქვეშ მყოფ პირთათვის.95

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი თანამშრომ
ლობს გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან, ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ამინდის რეგულარული 
პროგნოზების შედგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ სახიფათო მოვლენებზე ინფორმაციის მოპოვება 
და მათი პროგნოზირება.

ილიას უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრი აგროვებს მონაცემებს სეისმურ 
აქტივობასა და მიწისძვრებზე. ცენტრის შემადგენლობაშია 20 რეგიონული ციფრული  სეისმური 
სადგური და ორი ადგილობრივი (ცენტრალური კავკასიისა და ჯავახეთის ზეგნის) ქსელი. სეისმური 

94 http://drm.cenn.org/

95 მრავლობითი საფრთხის ადრეული გაფრთხილების სისტემა, საკონტროლო სია, მსოფლიო მეტეოროლოგიური 
ორგანიზაცია, 2018, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4463
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მონიტორინგის ცენტრი ონლაინრეჟიმში იღებს მონაცემებს სეისმური სადგურებიდან და აფასებს 
სეისმური აქტივობის საშიშროებებს. იგი თანამშრომლობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
გეოფიზიკის ინსტიტუტთან და აფასებს მიწისძვრებით გამოწვეულ სეისმურ საშიშროებასა და 
მეორეულ ბუნებრივ საფრთხეებს.

10.5 გამოვლენილი ხარვეზები 
საქართველოში კატასტროფების რისკის შემცირებისა და მართვის ინსტიტუციური სტრუქტურა 
საკმაოდ რთულია და მოიცავს საკმაოდ ბევრ ორგანიზაციასა და დაინტერესებულ მხარეს, 
რაც ართულებს საერთო კოორდინაციას. პასუხისმგებელ დაწესებულებათა შორის არსებული 
ფუნქცი ური კავშირები არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შეუსა
ბამობა: (ა) ცალკეული ორგანიზაციისა და დაინტერესებული მხარეების კომპეტენციებისა და 
პასუხისმგებლობების გაგებასა და შესრულებაში; (ბ) სხვადასხვა კომპონენტის მართვისას. ეს 
ხაზს უსვამს DRRის უფრო გამჭვირვალე სტრუქტურის აუცილებლობას, ვინაიდან აშკარაა, რომ 
მსგავსი ფუნქციური კავშირები არ არის კარგად ინტეგრირებული არსებულ საკანონმდებლო თუ 
ინსტიტუციურ ჩარჩოში. სტანდარტული უწყებრივი პროტოკოლები (SOPs), უმეტეს შემთხვევაში, არ 
არის წარმოდგენილი.

ადგილობრივ დონეზე კატასტროფების რისკის შესამცირებლად, ერთერთი პრიორიტეტი უნდა 
იყოს ადგილობრივად ბუნებრივი კატასტროფების რისკების იდენტიფიცირების, ანალიზისა და 
შეფასების მეთოდოლოგიის დანერგვა და შესაძლებლობათა გაზრდა DRRის ღონისძიებების 
განსახორციელებლად. მნიშვნელოვანია, ადგილობრივ დონეზე რისკები შეაფასოს ადგილობრივმა 
ხელისუფლებამ. ეს გულისხმობს, რომ უნდა განისაზღვროს საფრთხის ტიპი, რისკფაქტორები, 
ალბათობა, შესაძლო შედეგები, მოწყვლადობა და პრიორიტეტები.
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11. შემოთავაზებული 
საკანონმდებლო ცვლილებები 
და რეკომენდაციები

საქართველოში არსებული საკანონმდებლო ბაზა მკაფიოდ არ ადგენს კატასტროფების რისკზე ცოდნის 
მართვის წესებს, მეთოდოლოგიებსა და ინსტიტუციურ მოწყობას. გამოვლენილია საკანონმდებლო 
ხარვეზები და გაუმჯობესების საჭიროებები ამ საკითხის ყველა ზემოაღნიშნულ კომპონენტთან 
მიმართებით. ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, რეკომენდებულია როგორც ცვლილებების შეტანა 
ძირითად დაკავშირებულ კანონებსა და ქვემდებარე ნორმატიული აქტებში, ასევე ახალი ტექნიკური 
და მეთოდოლოგიური დოკუმენტების შემუშავება/დამტკიცება და არსებულ სამართლებრივ 
მოთხოვნათა კორექტირება. განახლებულმა მოთხოვნებმა უნდა შექმნას ძლიერი სამართლებრივი 
ბაზა დამხმარე კანონმდებლობის (კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, ტექნიკური რეგლამენტე
ბი) შესამუშავებლად და აღსასრულებლად. უფრო კონკრეტულად, შემოთავაზებული ცვლილებები 
მოიცავს შემდეგი კომპონენტების გაძლიერებას:

მოწყვლადობის, შესაძლებლობებისა და რისკების შეფასება

მოქმედი კანონმდებლობა ითხოვს, მოწყვლადობა შეფასდეს რისკის ანალიზის ეტაპზე, საგანგებო 
სიტუაციის რისკის მართვის გეგმების მომზადებისას. მოწყვლადობის შეფასების ზოგადი 
პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველა „საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის სუბიექტს“, 
ანუ მათ, ვინც ვალდებულია, მოამზადოს რისკის მართვის გეგმები. სახელმძღვანელო მითითებები 
კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის შეფასებაზე მოცემულია საგანგებო სიტუაციების რისკის 
მართვის გეგმებისა96 და საგანგებო მართვის გეგმების97 შედგენის წესებში, რომლებიც დამტკიცდა 
მთავრობის დადგენილებებით. თუმცა ისინი არ ასახავს დეტალურ მეთოდოლოგიას, თუ როგორ 
უნდა შეფასდეს მოსახლეობის, სერვისებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მოწყვლადობა 
სხვადასხვა საფრთხის მიმართ. რეკომენდებულია:

	მოწყვლადობის შეფასებასთან დაკავშირებით, შემუშავდეს სპეციფიკური მოთხოვნები, 
რომლებიც მოიცავს პასუხისმგებლობათა განაწილებას, ასევე, შესაბამის სამართლებრივ 
ინსტრუმენტებთან კავშირს, და იქცევა შემდგომი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების 
(ტექნიკური რეგლამენტების) სამართლებრივ საფუძვლად. ასეთ ტექნიკურ რეგლამენტებში 

96 საქართველოს მთავრობის № 453 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების 
წესების შემუშავების შესახებ“, 2017, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/3824640?publication=0 

97 საქართველოს მთავრობის № 452 დადგენილება „საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების 
შესახებ“, 2017, ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/3824628/0/ge/pdf

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3824640?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3824640?publication=0
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შესაძლებელი გახდება მოწყვლადობის შეფასების დეტალების, სტანდარტებისა და მეთო
დოლოგიების განსაზღვრა. 

	მოწყვლადობის შეფასება სავალდებულო უნდა გახდეს სხვადასხვა დონეზე და სხვადასხვა 
საფრთხის მიმართ. ამ მიზნით, შესაბამისი სამართლებრივი მოთხოვნები უნდა დაემატოს 
კანონმდებლობას, რომელიც აწესრიგებს სამოქალაქო უსაფრთხოებისა თუ სხვა სფეროებს 
(მაგ: როგორიცაა სივრცისა და ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმარება, სამშენებლო ნებარ
თვების გაცემა, რეგიონული განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ხაზობრივი 
ინფრასტრუქტურისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაგეგმვა და პროექტირება, მომეტებული 
ტექნიკური რისკის შემცველი ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება).

	მოწყვლადობის შეფასების სტანდარტული მეთოდოლოგიები უნდა შემუშავდეს და დამტკიც
დეს კონკრეტული საფრთხეებისთვის; ამასთან შესაბამისი სამართლებრივი მოთხოვნებით, 
სავალდებულო უნდა გახდეს მათი გამოყენება. 

	მთავრობის დადგენილებები საგანგებო სიტუაციების რისკების მართვის გეგმებსა და საგანგე
ბო მართვის გეგმებზე უნდა გაძლიერდეს სპეციალური დებულებების დამატებით, რომლებიც 
შეეხება ადამიანების, სერვისებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მოწყვლადობას 
სხვადასხვა საფრთხის მიმართ. 

	შემოთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებები და მათი ქვემდებარე ტექნიკური თუ მეთო
დოლოგიური ნორმატიული აქტები, სხვა საკითხებთან ერთად, უნდა მოიცავდეს შემდეგ 
მოთხოვნებსა და დეტალურ ინფორმაციას: სხვადასხვა საფრთხის რისკების, მათ შორის, 
მრავლობითი რისკების98 მიმართ მოწყვლადობის რუკის შედგენა ადგილობრივ დონეზე 
(როგორც სოფლად, ასევე ქალაქებსა და სანაპირო ზოლებში); კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე 
შესაძლო ზემოქმედებისა და მასთან დაკავშირებული მეორეული რისკების შეფასება;  
მოწყვლადობის ფაქტორების კვლევა, როგორიცაა გენდერი, შრომისუუნარობა, ინფრას
ტრუქტურის ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკური მრავალფეროვნება, სოციალური უთანასწორობა 
და გარემოსადმი სენსიტიურობა; ძირითადი ეკონომიკური სექტორების მოწყვლადობის შე ფა
სება სხვადასხვა დონეზე (ეროვნულიდან ადგილობრივამდე); ისტორიული და ადგილობრივი 
ცოდნის ინტეგრირება რისკის შეფასებაში; იმ აქტივობათა იდენტიფიცირება და შეფასება, 
რომლებიც ზრდის ან ართულებს რისკებს (მაგ: ურბანიზაცია და მიწათსარგებლობის კონ
კრეტული სახეები).

	არსებული კანონმდებლობა და კულტურული ნორმები უნდა გადაიხედოს იმ ხარვეზთა 
გამოსავლენად, რომლებმაც შეიძლება გაზარდოს მოწყვლადობა, განხილვის შედეგები კი 
გათვალისწინებული იყოს საკანონმდებლო ცვლილებებში მოწყვლადობის შეფასების შესახებ.

	მოწყვლადობის შეფასების შედეგები წარმოდგენილი უნდა იყოს ისე, რომ შესაძლებელი 
გახდეს მათი შედარება სხვადასხვა დონეზე და გამოყენება დიფერენცირებული მიზნებით. ეს 
ხელს შეუწყობს მოწყვლადობის ზოგადი და ცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზის შექმნასაც.

98 მრავლობით რისკი: „ერთდროულად ან დროის მოკლევადიან შუალედში თანმიმდევრობით მოსალოდნელი 
საგანგებო სიტუაციები, რომლებიც დამოკიდებულია ერთმანეთზე, გამოწვეულია ერთი და იმავე მიზეზით ან 
მომდინარეობს რამდენიმე საფრთხისაგან.“ წყარო: საქართველოს მთავრობის N 453 დადგენილება „საგანგებო 
სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების  შესახებ“, 2017.
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	მოწყვლადობის მოდელირება უნდა გახდეს სავალდებულო. შემოთავაზებული საკანონმდებლო 
ცვლილებებით, მოდელირება უნდა იქცეს მოწყვლადობის შეფასების ნაწილად.

	რეკომენდებულია სტანდარტებისა და ინდიკატორების დადგენა, რომლებსაც უნდა დაეფუძნოს 
მოდელირება.

	მოწყვლადობის შეფასების კანონმდებლობის განახლებისას, უნდა დაიხვეწოს სხვადასხვა 
დაწესებულების როლი და პასუხისმგებლობები, ასევე, მათი თანამშრომლობა მოწყვლადობაზე 
ინფორმაციის ურთიერთგასაზიარებლად.

ძირითადი საფრთხეებისა და მათთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირება

დღესდღეობით, საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული საკანონმდებლო ბაზა მრავლობითი 
საფრთხის შეფასების, რუკების შედგენისა და მოდელირებისათვის. ამ კუთხით, არც ერთიანი 
მეთოდოლოგია არსებობს, რომელსაც დაარეგულირებდა სპეციალური სამართლებრივი ჩარჩო. 
შესაბამისად:

	რეკომენდებულია, საფრთხის რისკის შეფასების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში (მაგ: 
კანონები „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ და „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის 
დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“, კანონქვემდებარე აქტები, გარემოს ეროვნული 
სააგენტოსა და მისი დეპარტამენტების  დებულებები და ა.შ.) შევიდეს დებულებები, რომლებიც 
განსაზღვრავს უფლებამოსილებებსა და ვალდებულებებს მრავლობითი საფრთხის შეფასებაში. 

	რეკომენდებულია რისკის შეფასების ტექნიკურ რეგლამენტთა შემუშავება ძირითადი საფრ
თხეებისთვის, სადაც განისაზღვრება იდენტიფიცირების, შეფასებისა და მოდელირების 
სტანდარტები და მეთოდოლოგია როგორც თითოეული (მაგ: წყალდიდობა, ზვავი, მეწყერი და 
ღვარცოფი, ქარიშხალი და სეტყვა), ასევე მრავლობითი საფრთხისთვის.

	რეკომენდებულია გეოსივრცული მონაცემებისა და რუკების ეროვნულ სტანდარტთა დანერგვა, 
საფრთხეზე მონაცემებისა და რუკების ჩათვლით, და ამ მონაცემებისა და რუკების შესაბამისობა 
დანერგილ სტანდარტებთან; ასევე, კლიმატით გამოწვეულ საფრთხეებზე არსებული მონაცე
მებისა და რუკების დაკავშირება საერთო, უნიკალურ გეოსივრცულ პორტალთან.

	ძირითადი საფრთხეების (მაგ: წყალდიდობა, ზვავი, მეწყერი, ღვარცოფი, ქარიშხალი და სეტყვა) 
მოდელირებისა და რუკების შედგენის მეთოდოლოგიები მომზადებულია და წარედგინა NEAს, 
მაგრამ ოფიციალურად ჯერ არ დამტკიცებულა. ამ მეთოდოლოგიების გამოსაყენებლად, აუცი
ლებელია შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნების არსებობა. კერძოდ, აღნიშნული რუკე
ბისა და მოდელების შემუშავება უნდა გახდეს სავალდებულო და შეესაბამებოდეს დამტკი
ცებულ მეთოდოლოგიებს. ამ მოთხოვნასთან თავსებადი ცვლილებები უნდა შევიდეს გარემოს 
ეროვნული სააგენტოსა და მისი კონკრეტული დეპარტამენტების დებულებებში.

	ჯერჯერობით, საქართველოში არ დანერგილა  წყალდიდობის რისკის შეფასებისა და რუკე
ბის შედგენის მეთოდოლოგია, რომელიც იქნება ევროკავშირის მოთხოვნათა შესაბამისი 
(ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული). პარლამენტში განსახილველად წარდგე
ნილი ახალი კანონპროექტი „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ ითვალისწინებს ორი 
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კანონქვემდებარე აქტის მიღებას: (1) მთავრობის დადგენილება „წყალდიდობების რისკის 
მართვის გეგმების შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ“; და (2) მთავრობის დადგენილება 
„პოტენციური წყალდიდობების რისკის ქვეშ მყოფი არეალების შეფასების შესახებ“. 
რეკომენდებულია, შემუშავდეს და დამტკიცდეს  წყალდიდობის რისკის შეფასებისა და რუკების 
შედგენის ისეთი მეთოდოლოგია, რომელიც იქნება ევროკავშირის მოთხოვნათა შესაბამისი 
და დაუკავშირდება მრავლობითი საფრთხის შეფასებისა და რუკების მეთოდოლოგიურ 
რეგულაციებს.

რისკზე  ინფორმაციის კონსოლიდაცია

ჰარმონიზაციისა და თავსებადობის პრინციპებზე დაფუძნებული ეროვნული სივრცითი მონა
ცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) განვითარებისათვის, მნიშვნელოვანია საფრთხესა და რისკზე 
მონაცემების სისტემის თავსებადობა სხვა მონაცემებთან. კერძოდ:

	ცენტრალურ სტანდარტიზებულ საცავში რისკებზე ინფორმაციის (მათ შორის, გეოგრაფიული 
საინფორმაციო სისტემების), ასევე, საფრთხეებსა და მოწყვლადობაზე მონაცემების კონ სო
ლიდაციისა და შენახვისათვის, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ინფორმაციის სექციუ
რი ინტეგრაცია დიფერენცირებულ მონაცემთა შეგროვების ეტაპზე. ასევე საჭიროა ეროვნულ 
სტანდარტთა დადგენა საცავში შესანახი ინფორმაციისა და მონაცემების სისტემატურად 
შეგროვების, გაზიარებისა და შეფასებისთვის. რეკომენდებულია ურთიერთთანამშრომლობისა 
და მეტამონაცემების სტანდარტთა მიღება, აგრეთვე, ორგანიზაციული ჩარჩოს გადახედვა 
მონაცემთა გაცვლის სფეროებში (მაგ: როგორიცაა საფრთხეები, მეტეოროლოგია, ჰიდრო
ლოგია, ტოპოგრაფია, ნიადაგის მახასიათებლები, მცენარეულობა, დასახლებები, არსებული 
ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობა და ხელმისაწვდომი სოციალურეკონომიკური თუ მატერია
ლური რესურსები, კატასტროფის რისკის შეფასება, დაუცველობის შეფასება და ა.შ.).

	რეკომენდებულია საფრთხეებსა და რისკებზე მონაცემების მომზადებისა და გაზიარების 
ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება, რათა მონაცემები მომზადდეს კანონით დადგენილი 
ჰარმონიზებული სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

	ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავებისას, რეკომენდებულია იმ მეთოდოლოგიური დოკუმენტების 
გამოყენება, რომლებიც UNDPმა მოამზადა კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების რისკის 
შემცირების პროგრამის ფარგლებში. 

	ზემოაღნიშნული რეგლამენტის შესრულებისთვის ხელსაყრელი ინსტიტუციური გარემოს 
შე  საქმნელად, შესაბამისი ცვლილებები უნდა შევიდეს პასუხისმგებელ დაწესებულებათა 
დებულებებში (NEA, EMS და სხვა პირები, რომლებსაც ევალებათ მონაცემთა შეგროვება).

	ამ დაწესებულებებში მონაცემთა გაზიარების პროცედურის განსახორციელებლად, რეკომენ
დებულია შესაბამისი  პროტოკოლების შემოღება.

	მიზანშეწონილია „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონში „კრიტიკული ინფრას
ტრუქ ტურის“ სამართლებრივი დეფინიციის შეტანა (ევროკავშირის 2008/114/EC დირექტივის 
გათვალისწინებით) და მისი გამოყენება ამ კანონით მოთხოვნილ კანონქვემდებარე ნორ
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მატიულ აქტებში (მაგ: საქართველოს მთავრობის დადგენილება „სასიცოცხლო მნიშვნელობის 
ობიექტების ნუსხისა და ობიექტებზე საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და მათზე რეაგი
რების მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ“).

	იმ ინფრასტრუქტურასთან მიმართებით, რომელზეც შეიძლება გავლენა იქონიოს საფრთხემ, 
არსებული კანონმდებლობა უნდა გადაიხედოს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ საფრთხის რისკი 
გათვალისწინებულია CIის დაგეგმვაგამოყენებისა და ტექნიკური მომსახურების დროს. 
მაგალითად, UNDPის პროექტის მიერ შემუშავებული რისკისა და მოწყვლადობის მოდელი 
შეესაბამება ევროკავშირის CIის კატეგორიებს, ასევე, დადგენილ მიდგომებს, რომელთა 
მიზანია საფრთხეებიდან მომდინარე რისკის, ზარალისა და ზიანის გაანგარიშება ამ კატეგო
რიის ინფრასტრუქტურისთვის.  

	რეკომენდებულია, მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტისთვის „პოტენციურად საშიში 
ობიექტების“ გამოსავლენად გათვალისწინებული კრიტერიუმები თავსებადი იყოს „კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის“ განმარტებასთანაც.

მრავლობითი საფრთხის შემცველი კატასტროფების რისკის საინფორმაციო სისტემის (MHDRIS) 
ინტეგრაცია მონაცემთა ბაზების ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურაში (NSDI)

UNDP ხელს უწყობს კატასტროფების რისკზე ინფორმაციისა და მონაცემთა ბაზების ინტეგრაციას 
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურაში (NSDI). ამ მიზნით, ორგანიზაცია საქარ
თველოს მთავრობას ეხმარება მრავლობითი საფრთხის შემცველი კატასტროფების რისკის 
ცენტრალიზებული საინფორმაციო სისტემის (MHDRIS) შემუშავებაში. რეკომენდაციები MHDRISის 
ჩამოყალიბებასა და ეფექტიან ფუნქციონირებაზე  მოიცავს შემდეგ ასპექტებს:

	საქართველოს კანონში „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ (მუხლი 40) შევიდეს აუცი
ლებელი ცვლილებები EMSისთვის მკაფიო უფლებამოსილების მისანიჭებლად, რათა სამ
სახურმა შეძლოს შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვა კერძო იურიდიული პირებისგან.

	შემუშავდეს ამომწურავი სია (სახელმწიფო უწყებები, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 
მუნიციპალური ორგანოები, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირები), რომლებზეც 
გავრცელდება საქართველოს მთავრობის დადგენილება „ინციდენტის/მოსალოდნელი 
ან წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციისა და მისი შედეგების აღრიცხვისა და მონაცემთა 
დამუშავების წესის დამტკიცების შესახებ“ და რომლებსაც დაეკისრებათ EMSსთვის შესაბამისი 
მონაცემების მიწოდების ვალდებულება (დადგენილების მიღება დაგეგმილია 2022 წლის 1 
იანვრამდე).

	ზემოაღნიშნული დადგენილებით, განისაზღვროს ის ინფორმაცია/მისი სახეები, რომელიც 
მოითხოვება/გამოითხოვება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისგან (მაგ: საკადასტრო, ადმი
ნისტრაციული, გარემოსდაცვითი, ინფრასტრუქტურული, ბიზნესის და ორთოფოტო მონაცემები 
 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსგან). 

	სისტემატურად განახლდეს MHDRIS და ამავე დადგენილებით განისაზღვროს კონკრეტული 
ვადები მოთხოვნილი/გამოთხოვილი ინფორმაციის გასაგზავნად. 
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	თუ მოთხოვნილი/გამოთხოვილი ინფორმაცია შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას, საქარ
თველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა EMSზე გასცეს სახელმწიფო საიდუმლოებაზე 
წვდომის ნებართვა. 

	EMSმა, როგორც კრიტიკული საინფორმაციო სისტემის სუბიექტმა, შეასრულოს „ინფორმაციული 
უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით ნაკისრი ვალდებულებები: კერძოდ, მიიღოს 
ინფორმაციული უსაფრთხოების შიდა წესები, რომლებიც აკმაყოფილებს ინფორმაციული 
უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებს (ამ საინფორმაციო სისტემის სუბიექტის კრიტი
კულობის კლასიფიკაციის საფუძველზე) და რომლებსაც განსაზღვრავს ციფრული მმართვე
ლობის სააგენტო, ISOსა და ISACAს მიერ დადგენილ სტანდარტთა და მოთხოვნათა 
შესაბამისად.

	განისაზღვროს ის პირ(ებ)ი ან თანამშრომელ(ებ)იც (ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი), 
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნათა დაცვაზე. 

	MHDRISის ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირებისთვის საჭირო მოქმედებები, ისევე, როგორც 
EMSის წამყვანი როლი და უფლებამოსილება ამ პროცესში, აისახოს კატასტროფის რისკის 
შემცირების განახლებულ ეროვნულ სტრატეგიაში.

რისკზე ინფორმაციასთან დაკავშირებულ მოთხოვნათა ინკორპორაცია მოქმედ 
კანონმდებ ლობაში

იმისათვის, რომ საფრთხეთა რისკების შეფასება იყოს სავალდებულო და ჩატარდეს დადგენილი 
მეთოდოლოგიით, საჭიროა შესაბამის სამართლებრივ მოთხოვნათა გათვალისწინება მოქმედ კანონ
მდებლობაში. უნდა გაუმჯობესდეს სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც უკავშირდება კატას
ტროფების რისკის შემცირების ელემენტთა (მათ შორის, პრევენცია, რისკების სავალდებულო 
იდენტიფიკაცია და სხვა) სათანადოდ ასახვას დარგობრივი განვითარების გეგმებსა და კანონმ
დებლობაში; დასახვეწია აღსრულების მექანიზმებიც. უფრო კონკრეტულად: 

	უნდა გადაიხედოს სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის დაგეგმვის მარეგუ ლი
რებელი საკანონმდებლო ბაზა, რათა მკაფიოდ განისაზღვროს მოთხოვნები საფრთხეთა 
იდენტიფიკაციისა და მათთან დაკავშირებული რისკებისა თუ მოწყვლადობის შეფასების 
ინკორპორირებისათვის. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამ შე
ნებლო საქმიანობის კოდექსის დებულებები უნდა მოითხოვდეს საფრთხეზე ინფორმაციის 
(NEAის პასუხისმგებლობა) კომბინირებას რისკზე ინფორმაციასთან (EMSის პასუხისმგებლობა) 
და მის გამოყენებას სივრცითი, ქალაქთმშენებლობითი თუ სხვა გეგმების შესამუშავებლად. 
ამ ინფორმაციის საფუძველზე (მოწოდებული მონაცემების, რუკებისა და მოდელების სახით), 
უნდა დადგინდეს გარკვეული შეზღუდვები გამოვლენილ მაღალრისკიან ზონებში. 

	რეკომენდებულია, ზონირების რუკები  იყოს ინდიკატორული,  როდესაც კონკრეტული საქმია
ნობისთვის შესაბამის ზონაში მოთხოვილი იქნება დამატებითი შეფასება, ლოკალურობისა და 
მიზნობრიობის გათვალისწინებით. ეს საფრთხეებისგან დაცვას უზრუნველყოფს ჯერ კიდევ 
დაგეგმვის პროცესში. 
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	შესაბამისი ცვლილებები შევიდეს NEAსა და EMSის დებულებებში, რათა ხელი შეეწყოს თანამ
შრომლობასა და ჩართულობას სივრცისა და მიწათსარგებლობის დაგეგმარებაში.

	უნდა განახლდეს მთავრობის დადგენილება N 260 „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთ
მშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“  სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
სივრცითი და მიწათსარგებლობის გეგმების შემუშავებადამტკიცებისათვის. ვინაიდან დადგე
ნილება მოითხოვს წინასწარი კვლევის ჩატარებას და აკონკრეტებს მის შინაარსსა და სტრუქ
ტურას, ის უნდა შეიცავდეს გასათვალისწინებელ საფრთხეთა საბოლოო ჩამონათვალსაც. 
დადგენილების IV დანართი უნდა გამდიდრდეს დეტალებით, რუკებითა და მოდელებით 
საფრთხეების, რისკებისა და მოწყვლადობის შეფასებაზე. ეს გულისხმობს დანართში 
დეტალური ინფორმაციის დამატებას ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა საფრთხის რისკის რუკე
ბის/რისკის შეფასების გეგმების სპეციფიკა და შესადგენი რუკების/გეგმების საბაზისო 
მონაცემები. ამ მონაცემთა მიწოდება უნდა იყოს სავალდებულო და არა „სარეკომენდაციო“ 
(როგორიც ახლაა). უნდა განისაზღვროს ჩართულ დაინტერესებულ მხარეთა პასუხისმგებლობა 
და მათ მიენიჭოთ შესაბამისი უფლებამოსილება. 

	რისკის შეფასების გეგმებისა და საფრთხეების რუკების განახლების/გადახედვის სამართ
ლებრივი მოთხოვნა უნდა შეესაბამებოდეს თითოეული ტიპის საფრთხის შეფასებისა 
და რუკების შედგენის პერიოდულობას; ასევე, უზრუნველყოფილი იყოს შემოთავაზებულ 
სტანდარტულ მეთოდოლოგიებთან კავშირი ასეთი რუკების შესადგენად.

	მიზანშეწონილია, განისაზღვროს სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების პროექტთა 
განხილვის პროცედურა ბუნებრივ საფრთხეთა იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების 
კუთხით, ასევე, განისაზღვროს შესაბამისი ინსტიტუტების პასუხისმგებლობები.

	სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების პროექტთა განხილვის პროცედურა უნდა 
უკავშირდებოდეს სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებას (SEA). MEPAის მიერ შექმნილ 
საექსპერტო კომისიაში უნდა იყვნენ  შესაბამისი ექსპერტები, რათა საფრთხისა და კატასტრო
ფის რისკის შეფასების საკითხები კარგად იყოს წარმოდგენილი გეგმებში. ამ მიზნით, 
შესაძლებელია სახელმძღვანელოს/საკონტროლო სიის შემუშავება და დამტკიცება.

	საფრთხეთა შეფასების ბუნებრივი კატასტროფების თავების არასაიდუმლო, ადაპტირებული 
ვერსიის მოსამზადებლად და გამოსაქვეყნებლად, რეკომენდებულია, „ეროვნული უსაფრთხო
ების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის შესახებ“ კანონში ასეთი მოთხოვნის ჩართვა 
და ბმული EMSის წესდებასთან, რომელიც უკვე შეიცავს ასეთ პასუხისმგებლობას.

	სხვადასხვა დაწესებულების მიერ რისკის მართვის გეგმების შესაქმნელად, შესაძლოა 
განიხილებოდეს მომსახურების ცენტრის ჩამოყალიბება (სავარაუდოდ, EMSის ფარგლებში). 
ცენტრი დაწესებულებას დაეხმარება საბაზისო ინფორმაციის მიწოდებაში და იმოქმედებს, 
როგორც დეპოზიტარი საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვისა და საგანგებო მართვის 
არსებული გეგმებისთვის. ამ მიზნით, რეკომენდებულია EMSის წესდების გადახედვა, სამო
ქალაქო უსაფრთხოების განყოფილების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მისი აღჭურვა 
შესაბამისი უფლებამოსილებით (განყოფილება პასუხისმგებელია  საგანგებო სიტუაციების 
რისკის მართვისა და საგანგებო მართვის გეგმების მომზადების ორგანიზებასა და ზედამ
ხედველობაზე). 



84

	უნდა დადგინდეს საგანგებო მართვის გეგმების უწყვეტი განახლებისა და განხილვის პრო
ცედურა; ასევე, განისაზღვროს სახელმწიფო დაწესებულებათა (EMSის გარდა) პასუხისმ
გებლობები გეგმების განხილვასთან მიმართებით.

	მოქმედ კანონმდებლობაში კატასტროფების რისკზე ინფორმაციასთან დაკავშირებულ მოთ
ხოვნათა ინკორპორირებისათვის, რეკომენდებულია იმ ნორმატიული აქტების გამოვლენა, 
რომლებიც არეგულირებს შესაბამის სფეროებს (მაგ: სამშენებლო ნებართვების გაცემა, 
რეგიონული განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ხაზობრივი ინფრასტრუქტურისა 
და ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაგეგმვა და პროექტირება, მომეტებული ტექნიკური საფრთხის 
რისკის შემცველი ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება) და შესაბამისი ცვლილებების 
შეტანა ამ აქტებში.






