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ეს დოკუმენტი შექმნილია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
მხარდაჭერით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან
თანამშრომლობით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია არასამთავრობო ორგანიზაცია
„გარემო და განვითარება“ და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის (EU) და
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) შეხედულებებს.
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დეტალური რეკომენდაციები საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის

წინასიტყვაობა
2019 წლიდან საქართველოში ხორციელდება 
ევროკავშირის (EU) რეგიონული ინიციატივა 
„ევროკავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Climate),
რომელიც ეხმარება  აღმოსავლეთ პარტნიო
რობის ექვსი ქვეყნის აზერბაიჯანის, ბელა
რუსის, მოლდოვას, საქართველოს, სომ
ხეთისა და უკრაინის მთავრობებს კლიმატის
ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმების
შესრულებაში, კლიმატთან დაკავშირებუ
ლი კანონმდებლობის გაუმჯობესებასა  და 
კლიმატის ცვლილების უარყოფითი გავ
ლენის შემცირებაში. ექვსივე ქვეყანაში პრო
ექტი EU4Climate გაეროს განვითარების პროგ
რამასა  (UNDP) და  ეროვნულ მთავრობებთან
მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე თანა
მშრომლობს.
EU4Climate პროექტის ფარგლებში მიმდინა

რეობს რეკომენდაციების შემუშავება  საქა
რთველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეო
ბისა  და  ჯანდაცვის სექტორებში კლიმატის
ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის,
რომელსაც არასამთავრობო  ორგანიზაცია 
„გარემო  და  განვითარება“ ახორციელებს.
ამ ინიციატივის მიზანი იყო  სოფლის მეურ
ნეობის სექტორში არსებული ეროვნული პო
ლიტიკის დოკუმენტების, სტრატეგიების,
პროგრამების, საკანონმდებლო  თუ  მარეგუ
ლირებელი ჩარჩო  დოკუმენტებისა  და  გან
ვითარების გეგმების ანალიზი, რამაც პრიო
რიტეტული მიმართულებები გამოავლინა 
და სექტორული დაგეგმვის პროცესში კლიმა
ტის ცვლილების საკითხთა  აქტუალიზაციის
რეკომენდაციები შეიმუშავა.
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ზოგადი
ფონი

საქართველო მდიდარია სოფლის მეურნეობის ტრადიციებით, რაც მისი
ისტორიის, მენტალიტეტისა და კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი
ნაწილია. ამ სექტორმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული
სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში და დიდი წვლილი შეიტანა მის
ეკონომიკურ განვითარებაში.

43.4%

სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწები

ქვეყნის მთლიანი ტერიტორიის 43.4%-ს (3
მილიონ ჰა-ზე მეტი) შეადგენს სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწები, მათ
შორის, საძოვრები და სათიბები. დარჩენილი
ტერიტორიის 43% ტყით არის დაფარული.
საქართველო, როგორც მთიანი ქვეყანა, ხა
სიათდება  სიმაღლებრივი ზონალურობით,
სადაც სახნავი მიწის მხოლოდ 39% მდება
რეობს ზღვის დონიდან 500 მეტრზე; 29%
განთავსებულია  500-1,000 მ.-ზე, 21% -  1,0001,500 მ.-ზე, 11% კი - 1,500 მ.-ზე.
საქართველოს ხელსაყრელი ნიადაგური
და  კლიმატური პირობები აქვს სოფლის
მეურნეობის განვითარებისთვის, რასაც გა
ნსაზღვრავს 12 კლიმატური ზონა  და  20
ტიპის ნიადაგი. მრავალი ენდემური სა
ხეობა  შესანიშნავ წყაროს ქმნის მცენარეთა 
მოსაშენებლად და  მესაქონლეობის გა

ნვითარებისათვის. მრავალფეროვანი ნია
დაგურ-კლიმატური პირობები ხელს უწყობს
ზომიერი კლიმატის გავრცელებასა  და  სუ
ბტროპიკული კულტურების ზრდას. ამ კუ
ლტურებიდან აღსანიშნავია  მარცვლეული,
ადრეული და  გვიანი ბოსტნეული, ბაღჩეუ
ლი კულტურები, კარტოფილი, ტექნიკური
კულტურები, ყურძენი, სუბტროპიკული კუ
ლტურები, ხილის ჯიშები და ა.შ. მიუხედავად
ამისა, გასულ ათწლეულებში საქართველოს
სოფლის მეურნეობა და სურსათის წარმოება 
მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა  ეკონომიკის
სხვა სექტორებს.
2014 წლის 1 ოქტომბრის მონაცემებით (სა
ყოველთაო აღწერის შედეგები), ქვეყანა
ში რეგისტრირებულია  642.2 ათასი ფერმა,
რომელთაგან 640.0 ათასი არის შინამეუ
რნეობა, 2.2 ათასი კი -  იურიდიული პირი
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(საქსტატი, 2016). საერთო ჯამში, ფერმები
იყენებენ 787.7 ათას ჰექტარ სასოფლო-სა
მეურნეო მიწას, აქედან 86.5%-ით (681.1
ათასი ჰა) სარგებლობენ შინამეურნეობები,
ხოლო 13.5%-ით (106.6 ათასი ჰა) -  იურიდიუ
ლი პირები. ფერმების უმეტესობა  მცირეა:
კერძოდ, სამ მეოთხედზე მეტი (77.1%)
ფლობს 1 ჰექტარზე ნაკლებ სასოფლო-სა
მეურნეო დანიშნულების მიწას.
ერთწლიანი კულტურებისთვის გამოყენებუ
ლი სავარგულები ასე ნაწილდება: 44.6%
უკავია  სიმინდს, 18.6% -  ხორბალს, 9.2%
-  ბოსტნეულსა  და  9.2% -  ქერის ნათესებს.
ფერმების საკუთრებაში არსებული მრავა
ლწლოვანი კულტურების ფართობი შეა
დგენს 109.6 ათას ჰექტარს, მათ მიერ მრავა

ლწლოვანი ნარგავებისთვის გამოყენებული
საშუალო ფართობი კი - 0.4 ჰექტარს. ფერმა
თა 93.5% ფლობს 1 ჰა-ზე ნაკლებ ნაკვეთებს,
რომლებზეც გაშენებულია  მრავალწლიანი
ნარგავები. 17.6 ათას ფერმას აქვს 1-ჰა  და 
მეტი ფართობი, დაკავებული მრავალწლია
ნი ნარგავებით, ხოლო 1.7 ათასს კი - 3 ჰა და 
მეტი. მრავალწლიანი ნარგავების 54.2% ბა
ღებია, 30.1% - ვენახები, 6.7%  - ციტრუსის და 
4.2% - ჩაის პლანტაციები.
2014 წლის 1 ოქტომბრისთვის მეურნეობა
თა  საკუთრებაში იყო 1,005.0 ათასი სული
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 989.3 ათასი
სული ცხვარი და თხა,  213.1 ათასი ღორი და 
8,216.0 ათასი ფრინველი.

ქვეყნის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სოფლის მეურნეობის აღწერის
მონაცემთა თანახმად (2014), საძოვრებისა და სათიბების საერთო ფართობი,
ჯამურად, შეადგენს 1,940,400 ჰექტარს (მთლიანი სავარგულების, დაახლოებით,
64%-ს). აქედან 1,796,000 ჰა (ანუ 92%, მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების
59%) მოდის საძოვრებზე, რომელთა ძირითადი ნაწილი ან საერთო საძოვრებად
გამოიყენება, ან სახელმწიფოს საკუთრებაა. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
საძოვრები ან ქირავდება მოკლევადიანი იჯარით, ან ყოველგვარი ფორმალური
ხელშეკრულების გარეშე გამოიყენება (არაფორმალური გამოყენება).

ამ საძოვრების უმრავლესობა  იძლევა 
ცხოველთა  ზომიერი რიცხოვნობით და
ტვირთვის შესაძლებლობას და მოსარგებლე
ფერმერებს დაბალი შემოსავლით უზრუ
ნველყოფს. მეტიც, არაადეკვატურმა  გა
მოყენებამ, განსაკუთრებით, ეროზიისკენ

მიდრეკილი საძოვრებით გადაჭარბებუ
ლმა  სარგებლობამ, შეიძლება  გაზარდოს
მეწყერებისა  და  წყალდიდობების რისკები
-  როგორც მოსახლეობისთვის, ისე მათი
აქტივებისა და ინფრასტრუქტურისთვის.
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ჩატარებული
სამუშაო და
მისი შედეგები

კლიმატის ცვლილების საკითხთა  აქტუა
ლიზაციისა  და  შესაბამისი რეკომენდა
ციების შემუშავებისათვის, აქტიური საკოო
რდინაციო კომუნიკაცია წარიმართა სოფლის
მეურნეობაზე პასუხისმგებელ უწყებებსა  და 
ექსპერტებთან.
ამ სექტორში არსებული ეროვნული პო
ლიტიკის დოკუმენტების, სტრატეგიების,
პროგრამების, საკანონმდებლო  და  მარეგუ
ლირებელი ჩარჩო  დოკუმენტების მოძიება 
მოხერხდა  სამაგიდო  კვლევის, ინტერ
ვიუებისა და ონლაინკვლევების მეშვეობ
 ით.
კლიმატის ცვლილების საკითხთა  აქტუალი
ზაცია/გაძლიერება  სოფლის მეურნეობის
სექტორის პრიორიტეტულ მიმართულებებში
უნდა  მოხერხდეს შესაბამისი რეკომენდა
ციების შესრულებით, რომლებიც შემუშა
ვდება  ქვეყნის მიერ აღებული საერთაშო
რისო  ვალდებულებების, ასევე, მაღალი
რანგის დოკუმენტების (პოლიტიკები, სტრა

ტეგიები, პროგრამები), არსებული საკანო
ნმდებლო ბაზისა და ინსტიტუციური ჩარჩოს
დეტალური ანალიზის საფუძველზე.
დოკუმენტზე მუშაობის მნიშვნელოვანი
ასპექტი გახლდათ დაინტერესებულ მხა
რეთა  დეტალური ანალიზიც. მათი იდენ
ტიფიცირებისთვის, წინასწარ შემუშავებულ
მიდგომათა  შესაბამისად, შეფასდა  კლიმა
ტის ცვლილების სფეროში არსებული სტრა
ტეგიული, პოლიტიკის და მარეგულირებელი
დოკუმენტები, სადაც განსაზღვრულია  ცა
ლკეული მიმართულებით პასუხიმგებელი
სტრუქტურები და  სხვადასხვა  ეტაპზე/დო
ნეზე ჩართული მხარეები.
დამატებით, დაინტერესებულ მხარეებთან
პირველადი ინტერვიუების დროს, შეგროვდა 
ინფორმაცია პირებზე, რომლებიც აქტიურად
არიან ჩართულნი კლიმატის ცვლილებაზე
გადაწყვეტილებათა  მიღებასა  და  შესაბამის
ღონისძიებათა გატარებაში.
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2.1.

სოფლის მეურნეობის რისკის
პროფილის შეფასება
კლიმატი და  მისი ნებისმერი სახის
ცვლილება უშუალოდ ზემოქმედებს სოფლის
მეურნეობაზე. საქართველოს მრავალფერო
ვანი ნიადაგური და  კლიმატური პირობები
განსაზღვრავს სასოფლო-სამეურნეო  წა
რმოების მრავალპროფილურობას. სოფლის
მეურნეობის
სექტორს,
ტრადიციულად,
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ქვეყნის
ეკონომიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ მისმა 
ხვედრითმა  წილმა  2019 წელს მთლიანი
შიდა  პროდუქტის 7.4% შეადგინა, დასა
ქმებული მოსახლეობის 38%-ზე მეტი სო
ფლის მეურნეობაზე მოდის (საქსტატი, 2019).
ამ სექტორის დაბალშემოსავლიანობა  მასში

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის
სექტორისთვის კლიმატის
ცვლილებით გამოწვეული
საფრთხეებია:

კლიმატის
ცვლილებით
გამოწვეული
საფრთხეები
არაერთგვაროვნად
მოქმედებს ქალებსა
დაკაცებზე

დასაქმებული მოსახლეობის რაოდ
 ენობა
სთან მიმართებით განპირობებულია  მრა
ვალი ფაქტორით, რომელთა  შორის არის
კლიმატის ცვლილებაც (განსაკუთრებით,
ექსტრემალური გამოვლინებები, როგო
რიცაა  ხანგრძლივი და  მკაცრი გვალვები,
ტემპერატურის
მკვეთრი
ცვლილებები,
ძლიერი ქარი და  წვიმა, სეტყვა  და  ა.შ.).
აღსანიშნავია, რომ გარდა  დასაქმებისა, გა
ნვითარებული სოფლის მეურნეობა  ქვეყნის
სასურსათო  უსაფრთხოების საწინდარი და 
ქვეყნის სუვერენიტეტის საფუძველია. შესა
ბამისად, მასზე ზრუნვა სახელმწიფოს პრიო
რიტეტებში შედის.

გვალვიან რეგიონთა არეალის გადიდება, აორთქლების
ხარჯზე ტენის დეფიციტის გაზრდა და მოსავლიანობის
დანაკარგი;
ნიადაგის დამლაშების პროცესთა გაძლიერება
(აღმოსავლეთ საქართველოში);
ნიადაგის ნაყოფიერების დაქვეითება;
სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დაავადებების მატება,
ასევე, მავნებელთა ინტენსიური გამრავლება;
ნიადაგის ეროზიული პროცესების გაძლიერება;
წყალმოვარდნებისა და სეტყვიანობის რისკების ზრდა;
ცვლილებები აგროკლიმატურ ზონებში;
სარწყავ წყალზე მოთხოვნილების ზრდა მტკნარი წყლის
რესურსის შემცირების ფონზე.

მოსალოდნელ საფრთხეთა  გათვალისწი
ნებით, თუ სტრატეგიის დოკუმენტებსა  და 
მათ სამოქმედო გეგმებში არ აისახება კლიმა
ტის ცვლილების შერბილებისა  და  კლიმა
ტთან ადაპტაციის ღონისძიებები, ასევე, არ
შეივსება  შესაბამისი საკანონმდებლო  ვა
კუუმი, სექტორი ვერ მოემზადება სამომავლო 
სცენარით ნავარაუდებ გამოწვევებთან გა
სამკლავებლად და  კიდევ უფრო  გაიზრდება 
მოწყვლადობა ამ პროცესების მიმართ.
გასათვალისწინებელია  გენდერის საკითხ
ვების ჩართვა  სტრატეგიის დოკუმენტებში,
რადგან კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული
საფრთხეები არაერთგვაროვნად მოქმედებს
ქალებსა და კაცებზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ
ქალები და კაცები განსხვავებულად არიან ჩა
რთულნი საქართველოს სოფლის მეურნეო
ბის სექტორში, რაც ხშირად გენდერულ

სტერეოტიპებს უკავშირდება.
ამ დრომდე, კლიმატის ცვლილების კუთ
ხით, სოფლის მეურნეობის განვითარების
ძირითადი მიმართულება  იყო  ადაპტაციის
ღონისძიებათა  იდენტიფიცირება. ამას
თანავე, თითქმის არანაირი ზომები არ
მიღებულა  სოფლის მეურნეობის სისტემა
ში კლიმატის შერბილების სტრატეგიის
განსახორციელებლად და  პრაქტიკულად
არანაირი სამიტიგაციო  ღონისძიება  არ გა
ნხილულა/განხორციელებულა 
უშუალოდ
კონკრეტულ ფერმერთა  დონეზე. ეს გან
პირობებულია  სხვადასხვა  ფაქტორით, რო
მელთაგან აღსანიშნავია  ცოდნისა  და  ფინა
ნსური რესურსების ნაკლებობა, ასევე, ფაქტი,
რომ ამ მიმართულებით, პრაქტიკულად, არ
არსებობს რაიმე ტიპის საკანონმდებლო მო
თხოვნები.
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2.2.

ძირითადი
მიგნებები
არსებული მდგომარეობის ანალიზის სა
ფუძველზე, შეიძლება  გამოიყოს შემდეგი
ძირითადი დასკვნები:
კლიმატის ცვლილებისადმი სოფლის
მეურნეობის სექტორის მოწყვლადობა  მა
ღალია. ზემოთ განხილულ პოლიტიკის
დოკუმენტებში, სამოქმედო გეგმებსა  და  კა
ნონმდებლობაში გამოკვეთილია ამ საკითხის
მნიშვნელობაც და  შესაბამისი ქმედითი ნა
ბიჯების გადადგმის აუცილებლობაც, თუმცა 
სუსტად არის ასახული კონკრეტული გზები
სექტორის მდგრადობის გასაზრდელად; ამა
ნ კი შეიძლება  გაზარდოს უკვე არსებული
რისკები და  დარგის მოწყვლადობა  კლიმა
ტის ცვლილების მიმართ;
რეკომენდებულია, სოფლის მეურნეო
ბისა  და  სოფლის განვითრების 2021-2027
წლების სტრატეგიაში ნათლად გაიწეროს
კონკრეტული მიზნები და  ამოცანები, მიმა
რთული შემარბილებელ ღონისძიებათა 
დანერგვა-გავრცელებაზე. პროცესმა  უნდა 
მოიცვას როგორც სათბურის აირების გა
ფრქვევის შემცირება  და  ნახშირბადის
დაგროვების ხელშეწყობა  ნიადაგსა  და 
მცენარეულ ბიომასაში, ისე ადაპტაციის ღო
ნისძიებათა ეფექტიანი განხორციელება;
მნიშვნელოვანია  არსებული საკანონმ
დებლო ვაკუუმის შევსება, რაც გაზრდის სოფ
ლის მეურნეობის სექტორის მდგრადობას
კლიმატის ცვლილებების მიმართ. ეს რეა
ლური პროცესია, რადგან:

მომზადებულია კანონპროექტი ქარსა
ფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის შესა
ხებ;
მომზადებულია კანონპროექტი ნიადა
გის დაცვის შესახებ არსებული ორი კა
ნონის გაერთიანება-განახლებისთვის;
მომზადებულია  ცვლილება  მთავრო
ბის N 424 დადგენილებაში შესატა
ნად, რომელიც ითვალისწინებს და
მატებითი კონტროლის მექანიზმთა 
შემოღებას ნიადაგის ფიზიკური დე
გრადაციისგან დასაცავად;
დაგეგმილია  სათიბ-საძოვართა  მარ
თვის ეროვნული პოლიტიკის შემუშა
ვება  და  შესაბამისი საკანონმდებლო
ბაზის შექმნა 2022 წლისთვის (გლობა
ლური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF)
მხარდაჭერით დაწყებული პროექტის
-  Achieving Land Degradation Neutrality
Targets of Georgia through Restoration
and Sustainable Management of Degraded
Pasturelands - ფარგლებში);
მომზადებულია 
სახელმძღვანელო
კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრა
ქტიკის შესახებ, სოფლის მეურნეობის
სექტორიდან ამიაკის გაფრქვევის
შესამცირებლად. დაგეგმილია  მისი
ჩამოყალიბება კოდექსის სახით.

განხილულ დოკუმენტთა ანალიზის სა
ფუძველზე, გამოიკვეთა ძირითადი ხა
რვეზები და სიცარიელეები სოფლის
მეურნეობის სფეროს პოლიტიკის დოკუ
მენტებსა და საკანონმდებლო ჩარჩოში.
კერძოდ:
სექტორის განვითარების სტრატეგიის
დოკუმენტებში   კლიმატის ცვლილების
შერბილებისა  და  კლიმატთან ადაპტაციის
ღონისძიებები ზოგადი სახისაა და ნაკლებად
აისახება კონკრეტულ გეგმებში;
სტრატეგიის დოკუმენტებში პრაქტი
კულად არ აისახება  გეგმები, რომლებიც
მიემართება  სოფლის მეურნეობის სექტო
რიდან სათბური გაზების გაფრქვევის
შემცირებას და  ხელს შეუწყობს კლიმატის
ცვლილების შერბილებას;

არ არის მიღებული კანონი/ნორმატიული
დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს სა
ერთო საძოვართა  მდგრად გამოყენებას და 
შექმნის საკანონმდებლო რეგულირების
მექანიზმს. არსებულ კანონმდებლობაში
მხოლოდ ზოგადი ჩანაწერებია, რაც არ კმარა 
პროცესის საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოსა
ქცევად;
არ არის ნათლად ჩამოყალიბებული სა
სოფლო-სამეურნეო მიწის მიზნობრივი და
ნიშნულების ცვლილების წესი, მათ შორის,
ამ მიწის კატეგორიებისთვის, რისი შესა
ძლებლობაც დაშვებულია  საქართველოს კა
ნონით „მიწის მიზნობრივი დანიშნულების
განსაზღვრისა  და  სასოფლო-სამეურნეო და
ნიშნულების მიწის მდგრადი მართვის შესა
ხებ“;
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კლიმატის ცვლილების საკითხთა ინტეგრაცია
სექტორული განვითარების პოლიტიკაში

არ არის მიღებული კანონი ქარსაფარი
(მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ, რა
საც განსაკუთრებული მნიშვენლობა  ენიჭება 
კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შერ
ბილებასა  და  კლიმატთან ადაპტაციაში.
მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი კანონ
პროექტი უკვე მომზადდა და განხილვის სტა
დიაზეა;
არ არის მიღებული დადგენილება „მიწის
დეგრადაციის ეროვნული ინდიკატორებისა 
და მათი განსაზღვრის მეთოდოლოგიის და
მტკიცების შესახებ“, რომელიც უკვე მომზა
დებულია. მისი ამოქმედება  ხელს შეუწყობს
მიწის დეგრადაციაზე მონიტორინგის სის
ტემის ჩამოყალიბებას, ასევე, ჩართულ უწყე
ბათა კოორდინირებულ და ეფექტიან საქმია
ნობას ამ მიმართულებით;
არ არის მიღებული დადგენილება  „ნია
დაგის დაბინძურების ხარისხის ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“, რომ
ლის განახლებული ვერსია  ასევე მომზადე
ბულია;
არ არის დარეგულირებული სოფლის
მეურნეობის
სექტორში
ნებადართული
აგროქიმიკატების (სასუქები, მელიორა
ნტები, მცენარეთა  დაცვის საშუალებები)
გამოყენების ნორმები. შესაბამისად, არ
არსებობს მათი კონტროლის მექანიზმები;
არ არის შემუშავებული ნორმატიული
აქტები, რომლებიც ნიადაგს დაიცავს ფიზი
კური, ქიმიური და  ბიოლოგიური დეგრადა
ციისგან. ამ მიმართულებით, აღსანიშნავია 
ნიადაგის დაცვაზე მომზადებული განა
ხლებული კანონპროექტი და  დაგეგმილი

2.3.

ცვლილება  ტექნიკურ რეგლამენტში „ნიადა
გის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გა
მოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“;
არ არის შემუშავებული კოდექსი კარგი
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის შესახებ,
რომელიც მოიცავს სოფლის მეურნეობის
ყველა  დარგს. ამ საკითხზე დღეისათვის
მომზადებულია  მხოლოდ პრაქტიკული სა
ხელმძღვანელო
სოფლის
მეურნეობის
სექტორიდან ამიაკის გაფრქვევის შესა
მცირებლად. შესაბამისად, საჭიროა  ანა
ლოგიური დოკუმენტების მომზადება  ისეთ
საკითხებზე, როგორიცაა: სათბური გაზების
გაფრქვევათა  შემცირება  ცხოველთა  სა
დგომებიდან, ნაკელის მართვა  (შენახვა, გა
მოყენება), ცხოველთა  კვების არასათანადო
პრაქტიკა, სინთეზური სასუქის გამოყენება,
ორგანული ნარჩენების დაწვა  და  ნიადაგში
ორგანული ნახშირბადის მარაგის ზრდა,
ორგანული და  მწვანე სასუქის გამოყენება,
ნიადაგის ზედაპირული დამუშავების პრა
ქტიკის დანერგვა და ა.შ.
სექტორის სტრატეგიასა  და  სხვა  პოლი
ტიკის დოკუმენტებში ყურადღების მიღმა 
დარჩა  გენდერის საკითხები, თუმცა  მათი
მეინსტრიმინგი აუცილებელია, რადგან
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული სა
ფრთხეები არაერთგვაროვნად მოქმედებს
ქალებსა და კაცებზე. ამავდროულად, ქალები
და  კაცები განსხვავებულად არიან ჩართულ
ნი საქართველოს სოფლის მეურნეობაში,
რაც ხშირად გენდერულ სტერეოტიპებს უკა
ვშირდება.

რეკომენდაციები
1.

გაძლიერდეს სოფლის მეურნეობის სექ
ტორში საკონსულტაციო სამსახურთა  შესა
ძლებლობები კლიმატის შერბილებისა  და 
კლიმატთან ადაპტაციის ღონისძიებათა  გა
სატარებლად;

3. ხელი შეეწყოს მეტეოროლოგიური დაკ
ვირვების ქსელის განახლებას, ასევე, დაფა
რვის არეალის გაზრდას, ქვეყნის მასშტაბით
სრული კლიმატური სურათის შესაქმნელად
და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად;

2.

4.

შესწავლილი იქნას კლიმატის ცვლი
ლების ზემოქმედება  სოფლის მეურნეობის
სექტორის ყველა  მიმართულებით, რაც  
სრულფასოვან წარმოდგენას შექმნის არს
ებულ რისკებზე; სასურველია, ყურადღება 
დაეთმოს გენდერის საკითხს -  რისკების
შეფასებას გენდერის ჭრილში (მაგ: სოფლის
მეურნეობის სხვადასხვა სექტორში ჩართულ
ქალ და კაც ფერმერთა მოწყვლადობა კლიმა
ტის ცვლილების მიმართ);

ხელი შეეწყოს წყლის დამზოგავი სა
რწყავი მეთოდებისა  (წვეთოვანი, დაწვი
მებითი) და ფერტიგაციის დანერგვას;

5.

სარწყავ წყალზე ფიქსირებული ტარიფი
შეიცვალოს მოცულობითი ან შერეული ტა
რიფით;

6.

შეივსოს არსებული საკანომდებლო
ვაკუუმი და  შემუშავდეს მექანიზმები, რომ
ლებიც ხელს შეუწყობს ამ ფარგლებში და
წესებული რეგულაციების ამოქმედებას.
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კლიმატის ცვლილების საკითხთა ინტეგრაცია
სექტორული განვითარების პოლიტიკაში

შერჩეულ
სტრატეგიულ
დოკუმენტებში
-  „საქართველოს სოფლის მეურნეობისა 
და  სოფლის განვითარების სტრატეგია 
2021–2027“ (შემდგომში -  „სტრატეგია“) და 
„საქართველოს სოფლის მეურნეობისა  და 
სოფლის განვითარების 2021–2027 წლების

სტრატეგიის 2021-2023 წლების სამოქმედო
გეგმა“ (შემდგომში -  „სამოქმედო გეგმა“) - 
კლიმატის ცვლილების საკითხთა  წარმოსა
ჩენად და  პრაქტიკაში დასანერგად, და
წვრილებითი რეკომენდაციები   მოცემულია 
N 1 ცხრილში.

დოკუმენტი

შეუსაბამობის კონტექსტი

კონკრეტული რეკომენდაცია

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა

მიზანი 2 („ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი გამოყენება,
ეკოსისტემების  შენარჩუნება,
კლიმატის ცვლილებასთან

მე-2 მიზანი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი სახით:

და სოფლის
განვითარების
სტრატეგია

ადაპტაცია“) არ მოიცავს კლიმატის
ცვლილების შერბილებას.

2021 – 2027

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
სტრატეგია
2021 – 2027

ცხრილი1:
რეკომენდაციები

„ბუნებრივი რესურსების მდგრადი
გამოყენება, ეკოსისტემების
შენარჩუნება, კლიმატის
ცვლილებასთან
ადაპტაცია და კლიმატის
ცვლილების შერბილება“.

არ ითვალისწინებს
გარემოსთან ადაპტირებული,
კლიმატგონივრული სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკის
გავრცელებასა
და ბიო/ორგანული წარმოების
ხელშეწყობას.

დაემატოს კლიმატის ცვლილების
შემარბილებელი ღონისძიებები:
1) სათბურის აირების გაფრქვევის
შემცირება კარგი სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკის
გავრცელების ხელშეწყობით,
როგორიცაა:
ს/ს წარმოების პროცესში
წარმოშობილი ცხოველური
და მცენარეული ორგანული  
ნარჩენების სწორი მართვა, მათ
შორის, მინდვრად ნარჩენების
ღია წესით დაწვის პრაქტიკის
შეცვლა; ორგანული ნარჩენების
ნიადაგში ინტეგრაცია,
ანაერობული  გადამუშავება  
ბიოგაზის დანადგარებით და ს/ს
და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
აერობული კომპოსტირება;
ნიადაგისთვის მინიმალური
მცენარეული საფარველის
უზრუნველყოფა;
ნიადაგის მინიმალური დამუშავება;
პირუტყვის კვების რაციონისა და
სადგომთა მოვლის გაუმჯობესება.
2) ატმოსფეროში არსებული
ნახშირბადის სეკვესტრის
ხელშეწყობა ნიადაგში ორგანულ
ნახშირბადად გარდაქმნით,
რისთვისაც საჭიროა:
ნიადაგის დაცვითი და
გასაუმჯობესებელი
ღონისძიებების გატარება;
მინდორსაცავი (ქარსაფარი)
ზოლების მოწყობა;
საძოვართა მართვის
გაუმჯობესება;
დეგრადირებული მიწების
აღდგენა.
3) სურსათის წარმოებისა და
მიწოდების მთლიანი ჯაჭვის
(ფერმიდან მომხმარებლამდე)  
კლიმატნეიტრალურობის
ხელშეწყობა.
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კლიმატის ცვლილების საკითხთა ინტეგრაცია
სექტორული განვითარების პოლიტიკაში

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
სტრატეგია
2021 – 2027

არ განიხილავს მექანიზმს შემდეგი
ამოცანების შესასრულებლად:
1) „გარემოსთან ადაპტირებული,
კლიმატგონივრული სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკის გავრცელება
და ბიო/ორგანული წარმოების
განვითარების ხელშეწყობა“;
2) „ენერგოეფექტური  და  
განახლებადი  ენერგიის  
ტექნოლოგიებისა  და  პრაქტიკის  
დანერგვა“;
3) „აგრო-ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნება.“

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
სტრატეგია
2021 – 2027
საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგიის
2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიის მე-2 მიზნის მიღწევა
გართულდება,  ფერმერთა/
მეწარმეთა არასაკმარისი
ინფორმირებულობის პირობებში:.
მიზანი 1: „კონკურენტუნარიანი
სასოფლო-სამეურნეო და
არასასოფლო-სამეურნეო
სექტორები“.
ამოცანა 1: „ფერმერთა
და მეწარმეთა ცოდნის/
ინფორმირებულობის ამაღლების
უზრუნველყოფა“.

1) დაემატოს
გარემოსთან ადაპტირებული,
კლიმატგონივრული სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკის გავრცელება;
ენერგოეფექტური და განახლებადი
ენერგიის ტექნოლოგიებისა
და პრაქტიკის დანერგვა ერთერთ ძირითად წინაპირობად
განისაზღვროს
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების
სააგენტოს მიერ განხორციელებულ
და დაფინანსებულ პროგრამებში
მონაწილეობისათვის. დარგის
სპეციფიკის შესაბამისად
განისაზღვროს მაღალეფექტიანი
ღონისძიებები, რომლებსაც ხელი
შეეწყობა აღიშნული პროგრამების
ფარგლებში;
2) ბიო/ორგანული წარმოების
ხელშესაწყობად, შეიქმნას
ცალკე პროგრამა, რომელსაც
განახორციელებს
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების
სააგენტო;
3) შენარჩუნდეს აგრობიომრავალფეროვნება
და ხელი შეეწყოს ახალი,
მაღალმოსავლიანი და გარემო
პირობებთან უკეთ ადაპტირებული
ჯიშების/ჰიბრიდების მიღებას;
4) ღონისძიებები
ითვალისწინებდეს ქალთა და
კაცთა თანაბარ ჩართულობას.
1) ამოცანა 1. ჩამოყალიბდეს
შემდეგი სახით:
„ფერმერთა და მეწარმეთა ცოდნის/
ინფორმირებულობის ამაღლება
საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო
პრაქტიკაზე დაყრდნობით
კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტაციისა და მისი შერბილების
მიმართულებით“.
2) საექსტენციო სამსახურებში
გაძლიერდეს ფერმერებისთვის
ცოდნის გადაცემა
კლიმატგონივრულ სასოფლოსამეურნეო ტექნოლოგიებზე;
3) აგრარული
მიმართულების პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებში
კლიმატის ცვლილების
საკითხთა აქტუალიზაცისას
გათვალისწინებული იყოს ს/მ
დარგის სპეციფიკა;
4) ხელი შეეწყოს ქალთა და
მამაკაცთა თანაბარ მონაწილეობას
ინფორმირებულობის
ასამაღლებელ ღონისძიებებში.
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კლიმატის ცვლილების საკითხთა ინტეგრაცია
სექტორული განვითარების პოლიტიკაში

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგიის
2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა

აქტივობა 1.1.1: „ფერმერთათვის
ეფექტიანი

1.1.1. აქტივობა ჩამოყალიბდეს
შედეგი სახით:

საექსტენციო მომსახურების
მიწოდება“.

„ფერმერთათვის ეფექტიანი

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგიის
2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა

აქტივობა 1.2.1: „ქვემოდან ზემოთ
პრინციპით

ქვემოდან ზემოთ პრინციპით

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგიის
2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა

აქტივობა 1.2.2: „სასოფლოსამეურნეო

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების
გადამამუშავებელი

ინფრასტრუქტურა განვითარდეს
დარგში არსებულ საუკეთესო
კლიმატგონივრულ
ტექნოლოგიათა გამოყენებით.

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგიის
2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა

ქვემოთ მოცემული პროგრამები
არ ან მხოლოდ ნაწილობრივ
ითვალისწინებს კლიმატის
ცვლილების საკითხებს:

ინიციატივების მხარდაჭერის
კრიტერიუმების შემუშავება“.

დანადგარებით აღჭურვა“.

აქტივობა 1.2.3: „თანამედროვე
ხეხილის ბაღების გაშენების
ხელშეწყობა“.
პროგრამა „დანერგე მომავალი“.
აქტივობა 1.2.4: „ქართული ჩაის
წარმოების ხელშეწყობა“.
პროგრამა „ქართული ჩაი“.

საექსტენციო მომსახურების
მიწოდება, მათ შორის,
საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო
პრაქტიკასა და კლიმატგონივრულ
ტექნოლოგიებზე“.

ინიციატივათა მხარდაჭერის
ძირითად კრიტერიუმად
განისაზღვროს შემოთავაზებული
ინიციატივის უპირატესობა
კლიმატის ცვლილების
შერბილებისა და/ან კლიმატის
ცვლილებასთან ადაპტაციის
კუთხით.

კოოპერატივების

ამ პროგრამებში ფინანსური
მხარდაჭერის მიღების
წინაპირობად განისაზღვროს
კლიმატის შერბილებისა
და კლიმატთან ადაპტაციის
ღონისძიებები, პროგრამის/
პროექტის სპეციფიკის
გათვალისწინებით.
ასევე მნიშვნელოვანია ფინანასურ
რესურსებზე ხელმისაწვდომობის
გაზრდა ქალ ფერმერთათვის.

აქტივობა 1.2.7: „ფერმერებისთვის
მოსავლის ამღები ტექნიკის
შეძენის თანადაფინანსება“.
„მოსავლის ამღები ტექნიკის
თანადაფინანსების პროექტი“.
აქტივობა 1.2.8: „შემნახველი და
გადამამუშავებელი საწარმოების
შექმნა/გადაიარაღების
თანადაფინანსება“.
პროგრამა „სოფლის მეურნეობის
პროდუქციის გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსება“.
აქტივობა 1.2.12: „სასათბურე
კლასტერის მოწყობა.
პროგრამა: „იმერეთის აგროზონა“.
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კლიმატის ცვლილების საკითხთა ინტეგრაცია
სექტორული განვითარების პოლიტიკაში

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგიის
2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა

არ ითვალისწინებს სარწყავი
წყლის ხარჯვის აღრიცხვისა და
სატარიფო სქემის შეცვლას.

სარწყავ წყალზე ფიქსირებული
ტარიფი შეიცვალოს მოცულობითი
ან შერეული ტარიფით.

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგიის
2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა

აქტივობა 2.1.1. („კლიმატის
ცვლილებასთან

2.1.1. აქტივობა ჩამოყალიბდეს
შედეგი სახით:

ადაპტაციის შესაძლებლობების

„კლიმატის ცვლილებასთან

განსაზღვრა და ხელშეწყობა“)
არ განსაზღვრავს კლიმატის
ცვლილების შერბილების
შესაძლებლობებს.  

ადაპტაციისა და მისი შერბილების
შესაძლებლობათა

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა
და სოფლის
განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგიის
2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა

არ ითვალისწინებს ცხოველთა
და მცენარეთა ახალი,
კლიმატთან ადაპტირებული
ჯიშების/ჰიბრიდების შექმნას/
გაუმჯობესებას:

ხელი შეეწყოს  ცხოველთა და
მცენარეთა ახალი, კლიმატთან
ადაპტირებული ჯიშების/
ჰიბრიდების შექმნაზე მიმართულ
კვლევებს, გაფართოვდეს  
სამეცნიერო საქმიანობა ამ კუთხით
და წახალისდეს ქალთა და
მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა
კვლევებში.

აქტივობა 2.5.1: „საქართველოს
ფაუნის
ადგილობრივ ჯიშებსა და

განსაზღვრა და ხელშეწყობა“.

პოპულაციებზე კვლევების
ჩატარება“;
აქტივობა 2.5.2. „ერთწლოვან და
მრავალწლოვან
კულტურებზე კვლევების
ჩატარება“.
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კლიმატის ცვლილების საკითხთა ინტეგრაცია
სექტორული განვითარების პოლიტიკაში

რეკომენდაციათა შესაძლო შედეგები და კონკრეტულად განსახორციელებელი ქმედებები
წარმოდგენილია N 2 ცხრილში.

რეკომენდაცია

შესაძლოშედეგი(პრო
ბლემაზე ორიენტი
რებული)

კონკრეტული
ქმედებები/ ღონისძი
ებები

პასუხის
მგებელისტრუ
ქტურა

რისკები/
დაშვებები

სტრატეგიის მე-2 მიზანი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
სახით:
„ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი გამოყენება, ეკო
სისტემების შენარჩუნება,
კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტაცია და კლიმატის
ცვლილების შერბილება“.

სოფლის მეურნეობის
სექტორში გავრცელდეს
კლიმატის შემარბი
ლებელი კონკრეტული 
ღონისძიებები/ტექნო
ლოგიები და შემცირდეს
სექტორიდან სათბურის
აირების გაფრქვევა.

გაიწეროს ამოცანები,
რომელთა მიზანი 
იქნება კლიმატის
ცვლილების შერბი
ლების შესაძლებლო
ბათა განსაზღვრა/
კვლევა.

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მას დაქვემდება
რებული დარგო
ბრივი უწყებები.

წამახა
ლისებელ
მექანიზმთა 
სიმცირე.

სტრატეგიის მე-2 მიზნის
ამოცანებს დაემატოს კლი
მატის ცვლილების შემარბი
ლებელი ღონისძიებები:
1) სათბურის აირების გა
ფრქვევის შემცირება კარგი 
სასოფლო-სამეურნეო პრა
ქტიკის გასავრცელებლად,
როგორიცაა:
ს/ს წარმოების პროცესში 
წარმოშობილი ცხოველური 
და მცენარეული ორგანული  
ნარჩენების სწორი მართვა,
მათ შორის, მინდვრად ღია 
წესით ნარჩენების დაწვის
პრაქტიკის შეცვლა;
ნიადაგისთვის მინიმალური 
საფარველის უზრუნველყო
ფა;
ნიადაგის მინიმალური და
მუშავება;
პირუტყვის კვების რაციო
ნისა და სადგომთა მოვლის
გაუმჯობესება.
2) ატმოსფეროში არსებული 
ნახშირბადის სეკვესტრის
ხელშეწყობა ნიადაგში 
ორგანულ ნახშირბადად
გარდაქმნით, რისთვისაც
საჭიროა:
ნიად
 აგის დაცვითი და  გა
საუმჯობესებელი ღონისძი
ებების გატარება;
მინდორსაცავი (ქარსაფარი)
ზოლების მოწყობა;
საძოვრების მართვის გაუ
მჯობესება;
დეგრადირებული მიწების
აღდგენა.
3) სურსათის წარმოებისა 
და მიწოდების მთლიანი 
ჯაჭვის (ფერმიდან მომხმა
რებლამდე)  კლიმატნეიტ
რალურობის ხელშეწყობა.

სოფლის მეურნეობის
სექტორში გავრცელდეს
კლიმატის შემარბი
ლებელი კონკრეტული 
ღონისძიებები/ტექნო
ლოგიები და შემცირდეს
სექტორიდან სათბურის
აირ
 ების გაფრქვევა

რეკომენდებული ღო
ნისძიებები აის ახოს
სტრატეგიის მე-2 მი
ზნის ამოცანებში.

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მას დაქვემდება
რებული დარგო
ბრივი უწყებები.

წამახა
ლისებელ
მექანიზმთა 
სიმცირე
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სტრატეგიას დაემატოს
კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტაციაზე მიმართულ
ამოცანათა
განხორციელების მექანი
ზმები.

პრაქტიკულად განხო
რციელდეს კლიმატის
ცვლილებასთან ადაპტა
ციის ღონისძიებები,
შემდეგი ამოცანების
შესაბამისად:
1) „გარემოსთან ადა
პტირებული, კლიმატგო
ნივრული სასოფლო
-სამეურნეო პრაქტიკის
გავრცელება
და ბიო/ორგანული წა
რმოების განვითარების
ხელშეწყობა“;
2) “ენერგოეფექ- ტური 
და განახლებადი ენერგი
ის ტექნოლოგიებისა და 
პრაქტიკის დანერგვის
ხელშეწყობა”;
3) “აგრო-ბიომრავა
ლფეროვნების შენარჩუ
ნება”.

ამ ამოცანების მი
ზნები გახდეს
შესაბამისი თემატი
კის პროგრამების,
ქვეპროგრამებისა და 
პროექტების განხო
რციელების წინაპი
რობა.

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მას დაქვემდება
რებული დარგო
ბრივი უწყებები

შესაბამისი 
პროგრა
მების/
ქვეპრო
გრამების
ნაკლებობა 
და/ან მო
ქმედების
არეალი

სტრატეგიის 1-ლი მი
ზნის 1-ელ ამოცანაში ხაზი 
გაესვას კლიმატის ცვლი
ლებას და მასთან დაკავში
რებულ საკითხთა აქტუალი
ზაციას .

ფერმერები/მეწარმეები 
ინფორმირებულნი 
იყვნენ კლიმატის ცვლი
ლებასთან ადაპტაციისა 
და მისი შერბილების
საკითხებზე.

სტრატეგიის 1-ლი მი
ზნის 1-ლი ამოცანა ჩა
მოყალიბდეს შემდეგი 
სახით: „ფერმერთა და 
მეწარმეთა ცოდნის/
ინფორმირებულობის
ამაღლება კლიმა
ტის ცვლილებასთან
ადაპტაციისა და მისი 
შერბილების მიმა
რთულებით“.

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მას დაქვემდება
რებული დარგო
ბრივი უწყებები

ფერმერთა/
მეწარმეთა 
მხრიდან  
ინტერესის
ნაკლებობა

სამოქმედო გეგმის  1.1.1.
აქტივობაში („ფერმერთა
თვის ეფექტიანი

საექსტენციო სამსახუ
რებში გაძლიერდეს კლი
მატის ცვლილებასთან
დაკავშირებული ს/ს პრა
ქტიკისა და ტექნოლო
გიების ფერმერთათვის
მიწოდების/სწავლების
შესაძლებლობები.

1.1.1. აქტივობა ჩამო
ყალიბდეს შემდეგი 
სახით:
„ფერმერთათვის
ეფექტიანი
საექსტენციო მომსახუ
რების მიწოდება, მათ
შორის,  საუკეთესო 
სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკასა და კლიმა
ტგონივრულ ტექნო
ლოგიებზე“.

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მას დაქვემდება
რებული დარგო
ბრივი უწყებები

ადამიანური 
რესურსის
ნაკლებო
ბა, არასა
კმარისი 
ჩართულობა 
ფერმერთა/
მეწარმეთა 
მხრიდან

ინიციატივათა სტიმული
რება და პრაქტიკული გა
ნხორციელება კლიმატის
ცვლილების შერბილები
სა და/ან კლიმატთან
ადაპტაციის მიმართუ
ლებით.

სამოქმედო გეგმის

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მას დაქვემდება
რებული დარგო
ბრივი უწყებები

ფინანსური 
რესურსის
ნაკლებობა

საექსტენციო მომსახურების
მიწოდება“) აისახოს ინფო
რმაციის/ცოდნის მიწოდება 
საუკეთესო სასოფლო-სა
მეურნეო პრაქტიკასა და 
კლიმატგონივრულ ტექნო
ლოგიებზე.

ქვემოდან ზემოთ პრინცი
პით
ინიციატ
 ივათა მხარდა
ჭერის ძირითად კრიტერი
უმად განისაზღვროს შემო
თავაზებული ინიციატივის
უპირატესობა კლიმატის
ცვლილების შერბილებისა 
და/ან კლიმატთან ადაპტა
ციის კუთხით.

1.2.1. აქტივობაში 
(„ქვემოდან ზემოთ
პრინციპით
ინიციატივების მხა
რდაჭერის
კრიტერიუმების შემუ
შავება“) სავალდებუ
ლო კრიტერიუმად
აის ახოს კლიმატის
ცვლილების შერბი
ლება და/ან კლიმა
ტთან ადაპტაცია.
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სასოფლო-სამეურნეო

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივთა

კოოპ ერატივებში შეი
ქმნას/გავრცელდეს
კლიმატგონივრული 
ინფრასტრუქტურა და 
ტექნოლოგიები.

ინფრასტრუქტურა
განვითარდეს დარგში 
არსებული საუკეთესო კლი
მატგონივრული ტექნოლო
გიების გამოყენებით.

ფერმერთა მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამებში 
ფინანსური მხარდაჭერის
მიღების წინაპირობად
განისაზღვროს კლიმატის
შერბილებისა და კლიმა
ტთან ადაპტაციის ღო
ნისძიებები, პროგრამის/
პროექტის სპეციფიკის
გათვალისწინებით.

კლიმატის შერბილები
სა და კლიმატთან
ადაპტაციის ღონისძი
ებები და ს/ს პრაქტიკა 
გავრცელდეს ფერმერთა 
მხარდაჭერის სახელმწი
ფო პროგრამებით მო
სარგებლეთა მეურნეო
ბებში.

სამოქმედო გეგმის
1.2.2. აქტივობის („სა
სოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების გა
დამამუშავებელი
დანადგარებით
აღჭურვა“) განხორცი
ლებისას ინფრასტრუ
ქტურისა და ტექნო
ლოგიების შერჩევის
ერთ-ერთ ძირითად
კრიტერიუმად განისა
ზღვროს კლიმატგონი
ვრულობა.
სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად და და
რგობრივი სპეციფიკის
გათვალისწინებით,
კლიმატის შერბი
ლებისა და კლიმა
ტთან ადაპტაციის
ღონისძიებათა განხო
რცილება სავალდებუ
ლო კრიტერიუმად
განსაზღვროს
ფერმერთა მხა
რდაჭერის შემდეგ
სახელმწიფო პროგრა
მებში:
აქტივობა1.2.3: „თა
ნამედროვე ხეხილის
ბაღების გაშენების
ხელშეწყობა“.
პროგრამა „დანერგე
მომავალი“;
აქტივობა1.2.4: „ქა
რთული ჩაის წარმო
ების ხელშეწყობა“.
პროგრამა „ქართული 
ჩაი“
აქტივობა1.2.7:
„ფერმერებისთვის
მოსავლის ამღები 
ტექნიკის შეძენის თა
ნადაფინანსება“.
„მოსავლის ამღები 
ტექნიკის თანადაფი
ნანსების პროექტი“.
აქტივობა1.2.8:
„შემნახველი და 
გადამამუშავებელი 
საწარმოების შექმნა/
გადაიარაღების თანა
დაფინანსება“.
პროგრამა „სოფლის
მეურნეობის პროდუ
ქციის გადამამუშა
ვებელი საწარმოების
თანადაფინანსება“.
აქტივობა1.2.12: „სა
სათბურე კლასტერის
მოწყობა“.
პროგრამა „იმერეთის
აგროზონა“.

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მას დაქვემდება
რებული დარგო
ბრივი უწყებები

კოოპერატი
ვთა დაბალი 
აქტივობა

გარემოს დაცვის
და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მის დაქვემდება
რებაში მყოფი 
დარგობრივი 
უწყებები

შესაბამისი 
პროგრა
მების სიმცი
რე და ვიწრო 
დარგობრივი 
ბუნება
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კლიმატის ცვლილების საკითხთა ინტეგრაცია
სექტორული განვითარების პოლიტიკაში

აღირიცხოს სარწყავი წყლის
ხარჯვა და  სატარიფო სქემა 
შეიცვალოს მოხმარებუ
ლი წყლის მოცულობის
მიხედვით, ან შერეული 
ტარიფით.

შემცირდეს წყლის დანა
კარგები და არამიზნო
ბრივი ხარჯვა.

სამოქმედო გეგმაში გა
ნისაზღვროს კლიმატის
ცვლილების შერბილების
შესაძლებლობები.

კლიმატის ცვლილების
შერბილების შესა
ძლებლობები განისა
ზღვროს სოფლის მეუ
რნეობის სექტორისთვის.

სამოქმედო გეგმა
ში აის ახოს სარწყავი 
წყლის აღრიცხვიანო
ბისა და ეფექტიანი სა
ტარიფო პოლიტიკის
გახორციელებისთვის
საჭირო აქტივობები.

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო;

სამოქმედო გეგმაში 
აქტივობა 2.1.1. ჩამო
ყალიბდეს შემდეგი 
სახით: „კლიმატის
ცვლილებასთან

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო და 
მას დაქვემდება
რებული დარგო
ბრივი უწყებები

ფინანსური 
რესურსის
ნაკლებობა 
ფართომა
სშტაბიანი 
კვლევის
ჩასატა
რებლად

გარემოს დაცვი
სა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო;

ახალი 
ჯიშების/
ჰიბრიდების
მიღები
სთვის საჭი
რო დროის
ნაკლებობა

ადაპტაციის ა და კლი
მატის ცვლილების
შერბილების შესა
ძლებლობათა

შპს „საქა
რთველოს მელი
ორაცია“.

ფინანსური 
რესურსის ნა
კლებობა და 
შედარებით
რთული 
ადმინი
სტრირება 
საწყის ეტა
პზე

განსაზღვრა და 
ხელშეწყობა“.
ხელი შეეწყოს ცხოველთა 
და მცენარეთა ახალი, კლი
მატთან ადაპტირებული ჯი
შების/ჰიბრიდების შექმნაზე
მიმართულ კვლევებს და 
გაფართოვდეს სამეცნიერო 
საქმიანობა ამ კუთხით.

ცხრილი2:

შეიქმნას/გამოიცადოს
ცხოველთა და მცენა
რეთა ახალი, კლიმა
ტთან ადაპტირებული 
ჯიშები/ჰიბრიდები და 
გავრცელდეს ფერმერულ
მეურნეობებში.

სამეცნიერო-კვლე
ვით დაწესებულებებს
ხელი შეეწყოთ სა
სელექციო სამუშაო
ების გაფართოებაში,
რათა შექმნან/გამო
სცადონ ცხოველთა 
და მცენარეთა ახალი,
კლიმატთან ადაპტი
რებული, მაღალპრო
დუქტიული ჯიშები/ჰი
ბრიდები (მათ შორის
ადგილობრივად).

სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიერო
-კვლევითი 
ცენტრი.

რეკომენდაციების შესაძლო შედეგები და კონკრეტული
განსახორციელებელი ქმედებები

#EU4Climate

