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2019	წლიდა	ნ	სა	ქა	რთველო	ში	ხო	რციელდება		
ევრო	კა	ვშირის	 (EU)	 რეგიო	ნუ	ლი	 ინიცია	ტივა		
„ევრო	კა	ვშირი	 კლიმა	ტისთვის“	 (EU4Climate),	
რო	მელიც	 ეხმა	რება		 ა	ღმო	სა	ვლეთ	 პა	რტ	ნი	ო
რო	ბის	 ექვსი	 ქვეყნის	 ა	ზერბა	იჯა	ნის,	 ბელა	
რუ	სის,	 მო	ლდო	ვა	ს,	 სა	ქა	რთველო	ს,	 სო	მ
ხეთისა		და		უ	კრა	ინის	მთა	ვრო	ბებს	კლი	მა	ტის	
ცვლილების	 შესა	ხებ	 პა	რიზის	 შეთა	ნხმების	
შესრუ	ლება	ში,	 კლიმა	ტთა	ნ	 და	კა	ვ	შირებუ
ლი	 კა	ნო	ნმდებლო	ბის	 გა	უ	მჯო	ბესება	სა		 და		
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 უ	ა	რყო	ფითი	 გა	ვ
ლენის	შემცირება	ში.	 ექვსივე	ქვეყა	ნა	ში	პრო
ექტი	EU4Climate	გა	ერო	ს	გა	ნვითა	რების	პროგ
რა	მა	სა		 (UNDP)	და		 ერო	ვნუ	ლ	მთა	ვრო	ბებთა	ნ	
მიღწეუ	ლი	 შეთა	ნხმების	 სა	ფუ	ძველზე	 თა	ნა
მშრო	მლო	ბს.	
EU4Climate	 პრო	ექტის	 ფა	რგლებში	 მიმდინა

რეო	ბს	 რეკო	მენდა	ციების	 შემუ	შა	ვება		 სა	ქა
რთველო	ს	 ენერგეტიკის,	 სო	ფლის	 მეუ	რნეო
ბისა		 და		 ჯა	ნდა	ცვის	 სექტო	რებში	 კლიმა	ტის	
ცვლილების	სა	კითხთა		ა	ქტუ	ა	ლიზა	ციისთვის,	
რო	მელსა	ც	 ა	რა	სა	მთა	ვრო	ბო		 ო	რგა	ნიზა	ცია		
„გა	რემო		 და		 გა	ნვითა	რება	“	 ა	ხო	რციელებს.	
ა	მ	 ინიცია	ტივის	 მიზა	ნი	 იყო		 სო	ფლის	 მეურ
ნეო	ბის	სექტო	რში	ა	რსებუ	ლი	ერო	ვნუ	ლი	პო
ლიტიკის	 დო	კუ	მენტების,	 სტრა	ტეგიების,	
პრო	გრა	მების,	 სა	კა	ნო	ნმდებლო		 თუ		 მა	რეგუ
ლირებელი	 ჩა	რჩო		 დო	კუ	მენტებისა		 და		 გა	ნ
ვითა	რების	 გეგმების	 ა	ნა	ლიზი,	რა	მა	ც	 პრიო
რიტეტუ	ლი	 მიმა	რთუ	ლებები	 გა	მო	ა	ვლინა		
და		სექტო	რუ	ლი	და	გეგმვის	პრო	ცესში	კლიმა
ტის	 ცვლილების	 სა	კითხთა		 ა	ქტუ	ა	ლიზა	ციის	
რეკო	მენდა	ციები	შეიმუ	შა	ვა	.

წინასიტყვაობა

დეტალური	რეკომენდაციები	საქართველოს	ენერგეტიკის	სექტორში	
კლიმატის	ცვლილების	საკითხთა	აქტუალიზაციისთვის
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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.

ქვეყნის	 მთლია	ნი	 ტერიტორიის	 43.4%ს	 (3	
მილიონ	 ჰა	ზე	 მეტი)	 შეა	დგენს	 სა	სოფლო
სა	მეუ	რნეო	 და	ნიშნუ	ლების	 მიწები,	 მა	თ	
შორის,	სა	ძოვრები	და		სა	თიბები.	და	რჩენილი	
ტერიტორიის	 43%	 ტყით	 ა	რის	 და	ფა	რუ	ლი.	
სა	ქა	რთველო,	 როგორც	 მთია	ნი	 ქვეყა	ნა	,	 ხა
სია	თდება		 სიმა	ღლებრივი	 ზონა	ლუ	რობით,	
სა	და	ც	 სა	ხნა	ვი	 მიწის	 მხოლოდ	 39%	 მდება
რეობს	 ზღვის	 დონიდა	ნ	 500	 მეტრზე;	 29%	
გა	ნთა	ვსებუ	ლია		 5001,000	 მ.ზე,	 21%		 1,000
1,500	მ.ზე,	11%	კი		1,500	მ.ზე.
სა	ქა	რთველოს	 ხელსა	ყრელი	 ნია	და	გუ	რი	
და		 კლიმა	ტუ	რი	 პირობები	 ა	ქვს	 სოფლის	
მეუ	რნეობის	 გა	ნვითა	რებისთვის,	 რა	სა	ც	 გა
ნსა	ზღვრა	ვს	 12	 კლიმა	ტუ	რი	 ზონა		 და		 20	
ტიპის	 ნია	და	გი.	 მრა	ვა	ლი	 ენდემუ	რი	 სა
ხეობა		 შესა	ნიშნა	ვ	 წყა	როს	 ქმნის	 მცენა	რეთა		
მოსა	შენებლა	დ	 და		 მესა	ქონლეობის	 გა

ნვითა	რებისა	თვის.	 მრა	ვა	ლფეროვა	ნი	 ნია
და	გუ	რკლიმა	ტუ	რი	 პირობები	 ხელს	 უ	წყობს	
ზომიერი	 კლიმა	ტის	 გა	ვრცელება	სა		 და		 სუ
ბტროპიკუ	ლი	 კუ	ლტუ	რების	 ზრდა	ს.	 ა	მ	 კუ
ლტუ	რებიდა	ნ	 ა	ღსა	ნიშნა	ვია		 მა	რცვლეუ	ლი,	
ა	დრეუ	ლი	 და		 გვია	ნი	 ბოსტნეუ	ლი,	 ბა	ღჩეუ
ლი	 კუ	ლტუ	რები,	 კა	რტოფილი,	 ტექნიკუ	რი	
კუ	ლტუ	რები,	 ყუ	რძენი,	 სუ	ბტროპიკუ	ლი	 კუ
ლტუ	რები,	ხილის	ჯიშები	და		ა	.შ.	მიუ	ხედა	ვა	დ	
ა	მისა	,	 გა	სუ	ლ	 ა	თწლეუ	ლებში	 სა	ქა	რთველოს	
სოფლის	მეუ	რნეობა		და		სუ	რსა	თის	წა	რმოება		
მნიშვნელოვნა	დ	 ჩა	მორჩებოდა		 ეკონომიკის	
სხვა		სექტორებს.
2014	 წლის	 1	 ოქტომბრის	 მონა	ცემებით	 (სა
ყოველთა	ო	 ა	ღწერის	 შედეგები),	 ქვეყა	ნა
ში	 რეგისტრირებუ	ლია		 642.2	 ა	თა	სი	 ფერმა	,	
რომელთა	გა	ნ	 640.0	 ა	თა	სი	 ა	რის	 შინა	მეუ
რნეობა	,	 2.2	 ა	თა	სი	 კი	 	 იუ	რიდიუ	ლი	 პირი	

43.4%
სასოფლო-
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწები

ზო    გა  დი   
ფო    ნი  01
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ა	მ	 სა	ძოვრების	 უ	მრა	ვლესობა		 იძლევა		
ცხოველთა		 ზომიერი	 რიცხოვნობით	 და
ტვირთვის	შესა	ძლებლობა	ს	და		მოსა	რგებლე	
ფერმერებს	 და	ბა	ლი	 შემოსა	ვლით	 უ	ზრუ
ნველყოფს.	 მეტიც,	 ა	რა	ა	დეკვა	ტუ	რმა		 გა
მოყენება	მ,	 გა	ნსა	კუ	თრებით,	 ეროზიისკენ	

მიდრეკილი	 სა	ძოვრებით	 გა	და	ჭა	რბებუ
ლმა		 სა	რგებლობა	მ,	 შეიძლება		 გა	ზა	რდოს	
მეწყერებისა		 და		 წყა	ლდიდობების	 რისკები	
	 როგორც	 მოსა	ხლეობისთვის,	 ისე	 მა	თი	
ა	ქტივებისა		და		ინფრა	სტრუ	ქტუ	რისთვის.

(სა	ქსტა	ტი,	 2016).	 სა	ერთო	 ჯა	მში,	 ფერმები	
იყენებენ	 787.7	 ა	თა	ს	 ჰექტა	რ	 სა	სოფლოსა
მეუ	რნეო	 მიწა	ს,	 ა	ქედა	ნ	 86.5%ით	 (681.1	
ა	თა	სი	 ჰა	)	 სა	რგებლობენ	 შინა	მეუ	რნეობები,	
ხოლო	13.5%ით	(106.6	ა	თა	სი	ჰა	)		იუ	რიდიუ
ლი	 პირები.	 ფერმების	 უ	მეტესობა		 მცირეა	:	
კერძოდ,	 სა	მ	 მეოთხედზე	 მეტი	 (77.1%)	
ფლობს	 1	 ჰექტა	რზე	 ნა	კლებ	 სა	სოფლოსა
მეუ	რნეო	და	ნიშნუ	ლების	მიწა	ს.
ერთწლია	ნი	 კუ	ლტუ	რებისთვის	 გა	მოყენებუ
ლი	 სა	ვა	რგუ	ლები	 ა	სე	 ნა	წილდება	:	 44.6%	
უ	კა	ვია		 სიმინდს,	 18.6%	 	 ხორბა	ლს,	 9.2%	
	 ბოსტნეუ	ლსა		 და		 9.2%	 	 ქერის	 ნა	თესებს.	
ფერმების	 სა	კუ	თრება	ში	 ა	რსებუ	ლი	 მრა	ვა
ლწლოვა	ნი	 კუ	ლტუ	რების	 ფა	რთობი	 შეა
დგენს	109.6	ა	თა	ს	ჰექტა	რს,	მა	თ	მიერ	მრა	ვა

ლწლოვა	ნი	 ნა	რგა	ვებისთვის	 გა	მოყენებუ	ლი	
სა	შუ	ა	ლო	ფა	რთობი	კი		0.4	ჰექტა	რს.	ფერმა
თა		93.5%	ფლობს	1	ჰა	ზე	ნა	კლებ	ნა	კვეთებს,	
რომლებზეც	 გა	შენებუ	ლია		 მრა	ვა	ლწლია	ნი	
ნა	რგა	ვები.	 17.6	 ა	თა	ს	 ფერმა	ს	 ა	ქვს	 1ჰა		 და		
მეტი	ფა	რთობი,	 და	კა	ვებუ	ლი	 მრა	ვა	ლწლია
ნი	ნა	რგა	ვებით,	ხოლო	1.7	ა	თა	სს	კი		3	ჰა		და		
მეტი.	 მრა	ვა	ლწლია	ნი	 ნა	რგა	ვების	 54.2%	 ბა
ღებია	,	30.1%		ვენა	ხები,	6.7%			ციტრუ	სის	და		
4.2%		ჩა	ის	პლა	ნტა	ციები.
2014	 წლის	 1	 ოქტომბრისთვის	 მეუ	რნეობა
თა		 სა	კუ	თრება	ში	 იყო	 1,005.0	 ა	თა	სი	 სუ	ლი	
მსხვილფეხა		რქოსა	ნი	პირუ	ტყვი,	989.3	ა	თა	სი	
სუ	ლი	ცხვა	რი	და		თხა	,		213.1	ა	თა	სი	ღორი	და		
8,216.0	ა	თა	სი	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). 
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კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა	კითხთა		 ა	ქტუა
ლიზა	ციისა		 და		 შესა	ბა	მისი	 რეკო	მენდა
ციების	 შემუშა	ვებისა	თვის,	 ა	ქტიური	 სა	კო	ო
რდინა	ციო		კო	მუნიკა	ცია		წა	რიმა	რთა		სო	ფლის	
მეურნეო	ბა	ზე	 პა	სუხისმგებელ	 უწყებებსა		 და		
ექსპერტებთა	ნ.	
ა	მ	 სექტო	რში	 ა	რსებული	 ერო	ვნული	 პო
ლი	ტიკის	 დო	კუმენტების,	 სტრა	ტეგიების,	
პრო	გ	რა	მების,	 სა	კა	ნო	ნმდებლო		 და		 მა	რეგუ
ლირებელი	 ჩა	რჩო		 დო	კუმენტების	 მო		ძიება		
მო	ხერხდა		 სა	მა	გიდო		 კვლევის,	 ინტერ
ვიუებისა		და		ო	ნლა	ინკვლევების	მეშვე	ო	ბით.
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა	კითხთა		 ა	ქტუა	ლი
ზა	ცია	/გა	ძლიერება		 სო	ფლის	 მეურნეო	ბის	
სექტო	რის	პრიო	რიტეტულ	მიმა	რთულებებში	
უნდა		 მო	ხერხდეს	 შესა	ბა	მისი	 რეკო	მენდა
ციების	 შესრულებით,	 რო	მლებიც	 შემუშა
ვდება		 ქვეყნის	 მიერ	 ა	ღებული	 სა	ერთა	შო
რისო		 ვა	ლდებულებების,	 ა	სევე,	 მა	ღა	ლი	
რა	ნგის	დო	კუმენტების	 (პო	ლიტიკები,	 სტრა

ტეგიები,	 პრო	გრა	მები),	 ა	რსებული	 სა	კა	ნო
ნმდებლო		ბა	ზისა		და		ინსტიტუციური	ჩა	რჩო	ს	
დეტა	ლური	ა	ნა	ლიზის	სა	ფუძველზე.	
დო	კუმენტზე	 მუშა	ო	ბის	 მნიშვნელო	ვა	ნი	
ა	სპექტი	 გა	ხლდა	თ	 და	ინტერესებულ	 მხა	
რეთა		 დეტა	ლური	 ა	ნა	ლიზიც.	 მა	თი	 იდენ
ტიფიცირებისთვის,	 წინა	სწა	რ	 შემუშა	ვებულ	
მიდგო	მა	თა		 შესა	ბა	მისა	დ,	 შეფა	სდა		 კლიმა
ტის	ცვლილების	სფერო	ში	ა	რსებული	სტრა
ტეგიული,	პო	ლიტიკის	და		მა	რეგულირებელი	
დო	კუმენტები,	 სა	და	ც	 გა	ნსა	ზღვრულია		 ცა
ლკეული	 მიმა	რთულებით	 პა	სუხიმგებელი	
სტრუქტურები	 და		 სხვა	და	სხვა		 ეტა	პზე/დო
ნეზე	ჩა	რთული	მხა	რეები.	
და	მა	ტებით,	 და	ინტერესებულ	 მხა	რეებთა	ნ	
პირველა	დი	ინტერვიუების	დრო	ს,	შეგრო	ვდა		
ინფო	რმა	ცია		პირებზე,	რო	მლებიც	ა	ქტიურა	დ	
ა	რია	ნ	 ჩა	რთულნი	 კლიმა	ტის	 ცვლილება	ზე	
გა	და	წყვეტილება	თა		 მიღება	სა		და		 შესა	ბა	მის	
ღო	ნისძიება	თა		გა	ტა	რება	ში.	

ჩატარებული 
სამუშაო და 
მისი შედეგები02
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მო	სა	ლო	დნელ	 სა	ფრთხეთა		 გა	თვა	ლის	წი
ნებით,	 თუ	 სტრა	ტეგიის	 დო	კუმენტებსა		 და		
მა	თ	სა	მო	ქმედო		გეგმებში	ა	რ	ა	ისა	ხება		კლიმა
ტის	 ცვლილების	 შერბილებისა		 და		 კლიმა
ტთა	ნ	 ა	და	პტა	ციის	 ღო	ნისძიებები,	 ა	სევე,	 ა	რ	
შეივსება		 შესა	ბა	მისი	 სა	კა	ნო	ნმდებლო		 ვა
კუუმი,	სექტო	რი	ვერ	მო	ემზა	დება		სა	მო	მა	ვლო		
სცენა	რით	 ნა	ვა	რა	უდებ	 გა	მო	წვევებთა	ნ	 გა
სა	მკლა	ვებლა	დ	და		 კიდევ	უფრო		გა	იზრდება		
მო	წყვლა	დო	ბა		ა	მ	პრო	ცესების	მიმა	რთ.	
გა	სა	თვა	ლისწინებელია		 გენდერის	 სა	კითხ
ვების	 ჩა	რთვა		 სტრა	ტეგიის	 დო	კუმენტებში,	
რა	დგა	ნ	კლიმა	ტის	ცვლილებით	გა	მო	წვეული	
სა	ფრთხეები	ა	რა	ერთგვა	რო	ვნა	დ	მო	ქმედებს	
ქა	ლებსა		და		კა	ცებზე.	ა	ღსა	ნიშნა	ვია		ისიც,	რო	მ	
ქა	ლები	და		კა	ცები	გა	ნსხვა	ვებულა	დ	ა	რია	ნ	ჩა
რთულნი	 სა	ქა	რთველო	ს	 სო	ფლის	 მეურნეო
ბის	 სექტო	რში,	 რა	ც	 ხშირა	დ	 გენდერულ	

სტერეო	ტიპებს	უკა	ვშირდება	.	
ა	მ	 დრო	მდე,	 კლიმა	ტის	 ცვლილების	 კუთ
ხით,	 სო	ფლის	 მეურნეო	ბის	 გა	ნვითა	რების	
ძი	რითა	დი	 მიმა	რთულება		 იყო		 ა	და	პტა	ციის	
ღო	ნისძიება	თა		 იდენტიფიცირება	.	 ა	მა	ს
თა		ნა	ვე,	 თითქმის	 ა	რა	ნა	ირი	 ზო	მები	 ა	რ	
მიღე	ბულა		 სო	ფლის	 მეურნეო	ბის	 სისტემა
ში	 კლიმა	ტის	 შერბილების	 სტრა	ტეგიის	
გა	ნსა	ხო	რციელებლა	დ	 და		 პრა	ქტიკულა	დ	
ა	რა	ნა	ირი	 სა	მიტიგა	ციო		 ღო	ნისძიება		 ა	რ	 გა
ნხილულა	/გა	ნხო	რციელებულა		 უშუა	ლო	დ	
კო	ნკრეტულ	 ფერმერთა		 დო	ნეზე.	 ეს	 გა	ნ
პირო	ბებულია		 სხვა	და	სხვა		 ფა	ქტო	რით,	 რო
მელთა	გა	ნ	 ა	ღსა	ნიშნა	ვია		 ცო	დნისა		და		ფინა
ნსური	რესურსების	ნა	კლებო	ბა	,	ა	სევე,	ფა	ქტი,	
რო	მ	 ა	მ	 მიმა	რთულებით,	 პრა	ქტიკულა	დ,	 ა	რ	
ა	რსებო	ბს	რა	იმე	ტიპის	სა	კა	ნო	ნმდებლო		მო
თხო	ვნები.	

		 გვალვიან	რეგიონთა	არეალის	გადიდება,	აორთქლების	
ხარჯზე	ტენის	დეფიციტის	გაზრდა	და	მოსავლიანობის	
დანაკარგი;	

	 ნიადაგის	დამლაშების	პროცესთა	გაძლიერება	
(აღმოსავლეთ	საქართველოში);	

	 ნიადაგის	ნაყოფიერების	დაქვეითება;	
	 სასოფლოსამეურნეო	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.

საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის 

სექტორისთვის კლიმატის 
ცვლილებით გამოწვეული 

საფრთხეებია:

კლიმატის
ცვლილებით
გამოწვეული
საფრთხეები
არაერთგვაროვნად
მოქმედებსქალებსა
დაკაცებზე

კლიმა	ტი	 და		 მისი	 ნებისმერი	 სა	ხის	
ცვლილება		უშუა	ლო	დ	ზემო	ქმედებს	სო	ფლის	
მეურნეო	ბა	ზე.	 სა	ქა	რთველო	ს	 მრა	ვა	ლფერო
ვა	ნი	 ნია	და	გური	 და		 კლიმა	ტური	 პირო	ბები	
გა	ნსა	ზღვრა	ვს	 სა	სო	ფლო	სა	მეურნეო		 წა
რმო	ების	 მრა	ვა	ლპრო	ფილურო	ბა	ს.	 სო	ფლის	
მეურნეო	ბის	 სექტო	რს,	 ტრა	დიციულა	დ,	
მნიშვნელო	ვა	ნი	 ა	დგილი	 უჭირა	ვს	 ქვეყნის	
ეკო	ნო	მიკა	ში.	 მიუხედა	ვა	დ	 იმისა	,	რო	მ	 მისმა		
ხვედრითმა		 წილმა		 2019	 წელს	 მთლია	ნი	
შიდა		 პრო	დუქტის	 7.4%	 შეა	დგინა	,	 და	სა
ქმებული	 მო	სა	ხლეო	ბის	 38%ზე	 მეტი	 სო
ფლის	მეურნეო	ბა	ზე	მო	დის	(სა	ქსტა	ტი,	2019).	
ა	მ	სექტო	რის	და	ბა	ლშემო	სა	ვლია	ნო	ბა		მა	სში	

და	სა	ქმებული	 მო	სა	ხლეო	ბის	 რა	ო	დენო	ბა
სთა	ნ	 მიმა	რთებით	 გა	ნპირო	ბებულია		 მრა
ვა	ლი	 ფა	ქტო	რით,	 რო	მელთა		 შო	რის	 ა	რის	
კლიმა	ტის	 ცვლილება	ც	 (გა	ნსა	კუთრებით,	
ექსტრემა	ლური	 გა	მო	ვლინებები,	 რო	გო
რიცა	ა		 ხა	ნგრძლივი	 და		 მკა	ცრი	 გვა	ლვები,	
ტემპერა	ტურის	 მკვეთრი	 ცვლილებები,	
ძლიერი	 ქა	რი	 და		 წვიმა	,	 სეტყვა		 და		 ა	.შ.).	
ა	ღსა	ნიშნა	ვია	,	 რო	მ	 გა	რდა		 და	სა	ქმებისა	,	 გა
ნვითა	რებული	 სო	ფლის	 მეურნეო	ბა		 ქვეყნის	
სა	სურსა	თო		 უსა	ფრთხო	ების	 სა	წინდა	რი	 და		
ქვეყნის	 სუვერენიტეტის	 სა	ფუძველია	.	 შესა
ბა	მისა	დ,	მა	სზე	ზრუნვა		სა	ხელმწიფო	ს	პრიო
რიტეტებში	შედის.

სოფლის მეურნეობის რისკის 
პროფილის შეფასება2.1. 
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ა	რსებული	 მდგომა	რეობის	 ა	ნა	ლიზის	 სა
ფუძველზე,	 შეიძლება		 გა	მოიყოს	 შემდეგი	
ძირითა	დი	და	სკვნები:
	 კლიმა	ტის	 ცვლილებისა	დმი	 სოფლის	
მეურნეობის	 სექტორის	 მოწყვლა	დობა		 მა
ღა	ლია	.	 ზემოთ	 გა	ნხილულ	 პოლიტიკის	
დოკუმენტებში,	 სა	მოქმედო	 გეგმებსა		 და		 კა
ნონმდებლობა	ში	გა	მოკვეთილია		ა	მ	სა	კითხის	
მნიშვნელობა	ც	 და		 შესა	ბა	მისი	 ქმედითი	 ნა
ბიჯების	გა	და	დგმის	ა	უცილებლობა	ც,	თუმცა		
სუსტა	დ	 ა	რის	 ა	სა	ხული	 კონკრეტული	 გზები	
სექტორის	მდგრა	დობის	გა	სა	ზრდელა	დ;	ა	მა
ნ	 კი	 შეიძლება		 გა	ზა	რდოს	 უკვე	 ა	რსებული	
რისკები	 და		 და	რგის	 მოწყვლა	დობა		 კლიმა
ტის	ცვლილების	მიმა	რთ;
	 რეკომენდებულია	,	 სოფლის	 მეურ	ნეო
ბისა		 და		 სოფლის	 გა	ნვითრების	 20212027	
წლების	 სტრა	ტეგია	ში	 ნა	თლა	დ	 გა	იწეროს	
კონკრეტული	 მიზნები	 და		 ა	მოცა	ნები,	 მიმა
რთული	 შემა	რბილებელ	 ღონისძიება	თა		
და		ნერგვა	გა	ვრცელება	ზე.	 პროცესმა		 უნდა		
მოიცვა	ს	 როგორც	 სა	თბურის	 ა	ირების	 გა
ფრ	ქვევის	 შემცირება		 და		 ნა	ხშირბა	დის	
და	გ		როვების	 ხელშეწყობა		 ნია	და	გსა		 და		
მცე		ნა	რეულ	ბიომა	სა	ში,	 ისე	 ა	და	პტა	ციის	ღო
ნის	ძიება	თა		ეფექტია	ნი	გა	ნხორციელება	;
	 მნიშვნელოვა	ნია		 ა	რსებული	 სა	კა	ნონ	მ
დებლო	ვა	კუუმის	შევსება	,	რა	ც	გა	ზრდის	სოფ
ლის	 მეურნეობის	 სექტორის	 მდგრა	დობა	ს	
კლიმა	ტის	 ცვლილებების	 მიმა	რთ.	 ეს	 რეა
ლური	პროცესია	,	რა	დგა	ნ:

 	 მომზა	დებულია		კა	ნონპროექტი	ქა	რსა
ფა	რი	(მინდორდა	ცვითი)	ზოლის	შესა
ხებ;

 	 მომზა	დებულია		კა	ნონპროექტი	ნია	და
გის	და	ცვის	შესა	ხებ	ა	რსებული	ორი	კა
ნონის	გა	ერთია	ნება	გა	ნა	ხლებისთვის;

 	 მომზა	დებულია		 ცვლილება		 მთა	ვრო
ბის	 N	 424	 და	დგენილება	ში	 შესა	ტა
ნა	დ,	 რომელიც	 ითვა	ლისწინებს	 და
მა	ტებითი	 კონტროლის	 მექა	ნიზმთა		
შემოღება	ს	 ნია	და	გის	 ფიზიკური	 დე
გრა		და	ციისგა	ნ	და	სა	ცა	ვა	დ;

 	და	გეგმილია		 სა	თიბსა	ძოვა	რთა		 მა	რ
თვის	 ეროვნული	 პოლიტიკის	 შემუშა
ვება		 და		 შესა	ბა	მისი	 სა	კა	ნონმდებლო	
ბა	ზის	შექმნა		2022	წლისთვის	(გლობა
ლური	გა	რემოსდა	ცვითი	ფონდის	(GEF)	
მხა	რდა	ჭერით	 და	წყებული	 პროექტის	
	 Achieving	 Land	 Degradation	 Neutrality	
Targets	 of	 Georgia	 through	 Restoration	
and	Sustainable	Management	of	Degraded	
Pasturelands		ფა	რგლებში);

 	 მომზა	დებულია		 სა	ხელმძღვა	ნელო	
კა	რგი	 სა	სოფლოსა	მეურნეო	 პრა
ქტიკის	შესა	ხებ,	სოფლის	მეურნეობის	
სექტორიდა	ნ	 ა	მია	კის	 გა	ფრქვევის	
შესა	მცირებლა	დ.	 და	გეგმილია		 მისი	
ჩა	მოყა	ლიბება		კოდექსის	სა	ხით.

 

ძირითადი 
მიგნებები2.2. 

გა ნხილულ დოკუმენტთა  ა ნა ლიზის სა
ფუძველზე, გა მოიკვეთა  ძირითა დი ხა
რვეზები და  სიცა რიელეები სოფლის 
მეურ ნეობის სფეროს პოლიტიკის დოკუ
მენტებსა  და  სა კა ნონმდებლო ჩა რჩოში. 
კერძოდ:
	 სექტორის	 გა	ნვითა	რების	 სტრა	ტეგიის	
დოკუმენტებში	 	 კლიმა	ტის	 ცვლილების	
შერ	ბილებისა		 და		 კლიმა	ტთა	ნ	 ა	და	პტა	ციის	
ღონის	ძიებები	ზოგა	დი	სა	ხისა	ა		და		ნა	კლება	დ	
ა	ისა	ხება		კონკრეტულ	გეგმებში;
	 სტრა	ტეგიის	 დოკუმენტებში	 პრა	ქ	ტი
კულა	დ	 ა	რ	 ა	ისა	ხება		 გეგმები,	 რომლებიც	
მიემა	რთება		 სოფლის	 მეურნეობის	 სექტო
რიდა	ნ	 სა	თბური	 გა	ზების	 გა	ფრქვევის	
შემცირება	ს	 და		 ხელს	 შეუწყობს	 კლიმა	ტის	
ცვლილების	შერბილება	ს;

	 ა	რ	ა	რის	მიღებული	კა	ნონი/ნორმა	ტიული	
დოკუმენტი,	 რომელიც	 გა	ნსა	ზღვრა	ვს	 სა
ერთო	 სა	ძოვა	რთა		 მდგრა	დ	 გა	მოყენება	ს	 და		
შექმნის	 სა	კა	ნონმდებლო	 რეგულირების	
მექა	ნიზმს.	 ა	რსებულ	 კა	ნონმდებლობა	ში	
მხოლოდ	ზოგა	დი	ჩა	ნა	წერებია	,	რა	ც	ა	რ	კმა	რა		
პროცესის	სა	კა	ნონმდებლო	ჩა	რჩოებში	მოსა
ქცევა	დ;
	 ა	რ	 ა	რის	 ნა	თლა	დ	ჩა	მოყა	ლიბებული	სა
სოფლოსა	მეურნეო	 მიწის	 მიზნობრივი	 და
ნიშნულების	 ცვლილების	 წესი,	 მა	თ	 შორის,	
ა	მ	 მიწის	 კა	ტეგორიებისთვის,	 რისი	 შესა
ძლებლობა	ც	და	შვებულია		სა	ქა	რთველოს	კა
ნონით	 „მიწის	 მიზნობრივი	 და	ნიშნულების	
გა	ნსა	ზღვრისა		და		სა	სოფლოსა	მეურნეო	და
ნიშნულების	 მიწის	 მდგრა	დი	 მა	რთვის	 შესა
ხებ“;
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	 ა	რ	 ა	რის	 მიღებული	 კა	ნონი	 ქა	რსა	ფა	რი	
(მინდორდა	ცვითი)	 ზოლების	 შესა	ხებ,	 რა
სა	ც	 გა	ნსა	კუთრებული	მნიშვენლობა		 ენიჭება		
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 ზემოქმედების	 შერ
ბილება	სა		 და		 კლიმა	ტთა	ნ	 ა	და	პტა	ცია	ში.	
მნიშვნელოვა	ნია	,	 რომ	 შესა	ბა	მისი	 კა	ნონ
პროექტი	უკვე	მომზა	დდა		და		გა	ნხილვის	სტა
დია	ზეა	;
	 ა	რ	ა	რის	მიღებული	და	დგენილება		„მიწის	
დეგრა	და	ციის	 ეროვნული	 ინდიკა	ტორებისა		
და		მა	თი	გა	ნსა	ზღვრის	მეთოდოლოგიის	და
მტკიცების	 შესა	ხებ“,	 რომელიც	 უკვე	 მომზა
დებულია	.	 მისი	 ა	მოქმედება		 ხელს	 შეუწყობს	
მიწის	 დეგრა	და	ცია	ზე	 მონიტორინგის	 სის
ტემის	ჩა	მოყა	ლიბება	ს,	ა	სევე,	ჩა	რთულ	უწყე
ბა	თა		კოორდინირებულ	და		ეფექტია	ნ	სა	ქმია
ნობა	ს	ა	მ	მიმა	რთულებით;
	 ა	რ	 ა	რის	 მიღებული	და	დგენილება		 „ნია
და	გის	 და	ბინძურების	 ხა	რისხის	 ტექნიკური	
რეგლა	მენტის	 და	მტკიცების	 შესა	ხებ“,	 რომ
ლის	 გა	ნა	ხლებული	 ვერსია		 ა	სევე	 მომზა	დე
ბულია	;
	 ა	რ	 ა	რის	 და	რეგულირებული	 სოფლის	
მეურნეობის	 სექტორში	 ნება	და	რთული	
ა	გროქიმიკა	ტების	 (სა	სუქები,	 მელიორა
ნტები,	 მცენა	რეთა		 და	ცვის	 სა	შუა	ლებები)	
გა	მოყენების	 ნორმები.	 შესა	ბა	მისა	დ,	 ა	რ	
ა	რსებობს	მა	თი	კონტროლის	მექა	ნიზმები;
	 ა	რ	 ა	რის	 შემუშა	ვებული	 ნორმა	ტიული	
ა	ქტები,	 რომლებიც	 ნია	და	გს	და	იცა	ვს	ფიზი
კური,	 ქიმიური	 და		 ბიოლოგიური	 დეგრა	და
ციისგა	ნ.	 ა	მ	 მიმა	რთულებით,	 ა	ღსა	ნიშნა	ვია		
ნია	და	გის	 და	ცვა	ზე	 მომზა	დებული	 გა	ნა
ხლებული	 კა	ნონპროექტი	 და		 და	გეგმილი	

ცვლილება		ტექნიკურ	რეგლა	მენტში	„ნია	და
გის	ნა	ყოფიერი	ფენის	მოხსნის,	შენა	ხვის,	გა
მოყენებისა		და		რეკულტივა	ციის	შესა	ხებ“;
	 ა	რ	 ა	რის	 შემუშა	ვებული	 კოდექსი	 კა	რგი	
სა	სოფლოსა	მეურნეო	 პრა	ქტიკის	 შესა	ხებ,	
რომელიც	 მოიცა	ვს	 სოფლის	 მეურნეობის	
ყველა		 და	რგს.	 ა	მ	 სა	კითხზე	 დღეისა	თვის	
მომზა	დებულია		 მხოლოდ	 პრა	ქტიკული	 სა
ხელმძღვა	ნელო	 სოფლის	 მეურნეობის	
სექტორიდა	ნ	 ა	მია	კის	 გა	ფრქვევის	 შესა
მცირებლა	დ.	 შესა	ბა	მისა	დ,	 სა	ჭიროა		 ა	ნა
ლოგიური	 დოკუმენტების	 მომზა	დება		 ისეთ	
სა	კითხებზე,	 როგორიცა	ა	:	 სა	თბური	 გა	ზების	
გა	ფრქვევა	თა		 შემცირება		 ცხოველთა		 სა
დგომებიდა	ნ,	 ნა	კელის	 მა	რთვა		 (შენა	ხვა	,	 გა
მოყენება	),	 ცხოველთა		 კვების	 ა	რა	სა	თა	ნა	დო	
პრა	ქტიკა	,	 სინთეზური	 სა	სუქის	 გა	მოყენება	,	
ორგა	ნული	 ნა	რჩენების	 და	წვა		 და		 ნია	და	გში	
ორგა	ნული	 ნა	ხშირბა	დის	 მა	რა	გის	 ზრდა,	
ორგა	ნული	 და		 მწვა	ნე	 სა	სუქის	 გა	მოყენება	,	
ნია	და	გის	 ზედა	პირული	 და	მუშა	ვების	 პრა
ქტიკის	და	ნერგვა		და		ა	.შ.
	 სექტორის	 სტრა	ტეგია	სა		და		 სხვა		 პოლი
ტიკის	 დოკუმენტებში	 ყურა	დღების	 მიღმა		
და	რჩა		 გენდერის	 სა	კითხები,	 თუმცა		 მა	თი	
მეინ	სტრიმინგი	 ა	უცილებელია	,	 რა	დგა	ნ	
კლიმა	ტის	 ცვლილებით	 გა	მოწვეული	 სა
ფრთხე	ები	 ა	რა	ერთგვა	როვნა	დ	 მოქმედებს	
ქა		ლებსა		და		კა	ცებზე.	ა	მა	ვდროულა	დ,	ქა	ლე	ბი	
და		 კა	ცები	გა	ნსხვა	ვებულა	დ	ა	რია	ნ	ჩა	რთულ
ნი	 სა	ქა	რთველოს	 სოფლის	 მეურნეობა	ში,	
რა	ც	 ხშირა	დ	 გენდერულ	სტერეოტიპებს	 უკა
ვშირდება	.	

1.	 გა	ძლიერდეს	სოფლის	მეურნეობის	სექ
ტორში	 სა	კონსულტა	ციო	 სა	მსა	ხურთა		 შესა
ძლებლობები	 კლიმა	ტის	 შერბილებისა		 და		
კლიმა	ტთა	ნ	 ა	და	პტა	ციის	 ღონისძიება	თა		 გა
სა	ტა	რებლა	დ;

2.	 შესწა	ვლილი	 იქნა	ს	 კლიმა	ტის	 ცვლი
ლების	 ზემოქმედება		 სოფლის	 მეურნეობის	
სექტორის	 ყველა		 მიმა	რთულებით,	 რა	ც		
სრულფა	სოვა	ნ	 წა	რმოდგენა	ს	 შექმნის	 ა	რ	ს
ებულ	 რისკებზე;	 სა	სურველია	,	 ყურა	დღება		
და	ეთმოს	 გენდერის	 სა	კითხს	 	 რისკების	
შეფა	სება	ს	გენდერის	ჭრილში	(მა	გ:	სოფლის	
მეურნეობის	სხვა	და	სხვა		სექტორში	ჩა	რთულ	
ქა	ლ	და		კა	ც	ფერმერთა		მოწყვლა	დობა		კლიმა
ტის	ცვლილების	მიმა	რთ);

3.	 ხელი	შეეწყოს	მეტეოროლოგიური	და	კ
ვირვების	ქსელის	გა	ნა	ხლება	ს,	 ა	სევე,	და	ფა
რვის	ა	რეა	ლის	გა	ზრდა	ს,	ქვეყნის	მა	სშტა	ბით	
სრული	 კლიმა	ტური	 სურა	თის	 შესა	ქმნელა	დ	
და		პროგნოზირების	გა	სა	უმჯობესებლა	დ;

4.	 ხელი	 შეეწყოს	 წყლის	 და	მზოგა	ვი	 სა
რ	წყა	ვი	 მეთოდებისა		 (წვეთოვა	ნი,	 და	წვი
მებითი)	და		ფერტიგა	ციის	და	ნერგვა	ს;

5.	 სა	რწყა	ვ	წყა	ლზე	ფიქსირებული	ტა	რიფი	
შეიცვა	ლოს	 მოცულობითი	 ა	ნ	 შერეული	 ტა
რიფით;

6.	 შეივსოს	 ა	რსებული	 სა	კა	ნომდებლო	
ვა	კუ	უმი	 და		 შემუშა	ვდეს	 მექა	ნიზმები,	 რომ
ლებიც	 ხელს	 შეუწყობს	 ა	მ	 ფა	რგლებში	 და
წესებული	რეგულა	ციების	ა	მოქმედება	ს.

რეკომენდაციები2.3. 
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შერჩეუ	ლ	 სტრა	ტეგიუ	ლ	 დოკუ	მენტებში	
	 „სა	ქა	რთველოს	 სოფლის	 მეუ	რნეობისა		
და		 სოფლის	 გა	ნვითა	რების	 სტრა	ტეგია		
2021–2027“	 (შემდგომში	 	 „სტრა	ტეგია	“)	 და		
„სა	ქა	რთველოს	 სოფლის	 მეუ	რნეობისა		 და		
სოფლის	 გა	ნვითა	რების	 2021–2027	 წლების	

სტრა	ტეგიის	 20212023	 წლების	 სა	მოქმედო	
გეგმა	“	 (შემდგომში	 	 „სა	მოქმედო	 გეგმა	“)	 	
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა	კითხთა		 წა	რმოსა
ჩენა	დ	 და		 პრა	ქტიკა	ში	 და	სა	ნერგა	დ,	 და
წვრილებითი	 რეკომენდა	ციები	 	 მოცემუ	ლია		
N 1 ცხრილში. 

დოკუმენტი შეუსაბამობის კონტექსტი კონკრეტული რეკომენდაცია 

საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა
და	სოფლის	
განვითარების	
სტრატეგია	
2021	–	2027

მიზანი	2	(„ბუნებრივი	რესურსების	
მდგრადი	გამოყენება,	
ეკოსისტემების		შენარჩუნება,	
კლიმატის	ცვლილებასთან
ადაპტაცია“)	არ	მოიცავს	კლიმატის	
ცვლილების	შერბილებას.

მე2	მიზანი	ჩამოყალიბდეს	
შემდეგი	სახით:
„ბუნებრივი	რესურსების	მდგრადი	
გამოყენება,	ეკოსისტემების	
შენარჩუნება,	კლიმატის	
ცვლილებასთან
ადაპტაცია	და	კლიმატის	
ცვლილების	შერბილება“.

საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა
და	სოფლის	
განვითარების	
სტრატეგია	
2021	–	2027

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

დაემატოს	კლიმატის	ცვლილების	
შემარბილებელი	ღონისძიებები:
1)	სათბურის	აირების	გაფრქვევის	
შემცირება	კარგი	სასოფლო
სამეურნეო	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.

ცხრი ლი  1:

რეკომენდაციები
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საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა
და	სოფლის	
განვითარების	
სტრატეგია	
2021	–	2027

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

1)	დაემატოს	
გარემოსთან	ადაპტირებული,	
კლიმატგონივრული	სასოფლო
სამეურნეო	პრაქტიკის	გავრცელება;
ენერგოეფექტური	და	განახლებადი	
ენერგიის	ტექნოლოგიებისა	
და	პრაქტიკის	დანერგვა	ერთ
ერთ	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	აგრო
ბიომრავალფეროვნება	
და	ხელი	შეეწყოს	ახალი,	
მაღალმოსავლიანი	და	გარემო	
პირობებთან	უკეთ	ადაპტირებული	
ჯიშების/ჰიბრიდების	მიღებას;	
4)	ღონისძიებები	
ითვალისწინებდეს	ქალთა	და	
კაცთა	თანაბარ	ჩართულობას.

საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა
და	სოფლის	
განვითარების	
სტრატეგია	
2021	–	2027

საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა	
და	სოფლის	
განვითარების	
20212027	წლების	
სტრატეგიის	
20212023	წლების	
სამოქმედო	გეგმა

სტრატეგიის	მე2	მიზნის	მიღწევა	
გართულდება,		ფერმერთა/
მეწარმეთა	არასაკმარისი	
ინფორმირებულობის	პირობებში:.
მიზანი	1:	„კონკურენტუნარიანი	
სასოფლოსამეურნეო	და	
არასასოფლოსამეურნეო	
სექტორები“.

ამოცანა	1:	„ფერმერთა	
და	მეწარმეთა	ცოდნის/
ინფორმირებულობის	ამაღლების	
უზრუნველყოფა“.

1)	ამოცანა	1.	ჩამოყალიბდეს	
შემდეგი	სახით:
„ფერმერთა	და	მეწარმეთა	ცოდნის/
ინფორმირებულობის	ამაღლება	
საუკეთესო	სასოფლოსამეურნეო	
პრაქტიკაზე	დაყრდნობით	
კლიმატის	ცვლილებასთან	
ადაპტაციისა	და	მისი	შერბილების	
მიმართულებით“.
2)	საექსტენციო	სამსახურებში	
გაძლიერდეს	ფერმერებისთვის	
ცოდნის	გადაცემა	
კლიმატგონივრულ	სასოფლო
სამეურნეო	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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საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა	
და	სოფლის	
განვითარების	
20212027	წლების	
სტრატეგიის	
20212023	წლების	
სამოქმედო	გეგმა

აქტივობა 1.1.1: „ფერმერთათვის	
ეფექტიანი
საექსტენციო	მომსახურების	
მიწოდება“.

1.1.1.	აქტივობა	ჩამოყალიბდეს	
შედეგი	სახით:
„ფერმერთათვის	ეფექტიანი
საექსტენციო	მომსახურების	
მიწოდება,	მათ	შორის,	
საუკეთესო	სასოფლოსამეურნეო	
პრაქტიკასა	და	კლიმატგონივრულ	
ტექნოლოგიებზე“.

საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა	
და	სოფლის	
განვითარების	
20212027	წლების	
სტრატეგიის	
20212023	წლების	
სამოქმედო	გეგმა

აქტივობა 1.2.1: „ქვემოდან	ზემოთ	
პრინციპით
ინიციატივების	მხარდაჭერის
კრიტერიუმების	შემუშავება“.

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

საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა	
და	სოფლის	
განვითარების	
20212027	წლების	
სტრატეგიის	
20212023	წლების	
სამოქმედო	გეგმა

აქტივობა 1.2.2:	„სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივების	
გადამამუშავებელი
დანადგარებით	აღჭურვა“.

სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურა	განვითარდეს	
დარგში	არსებულ	საუკეთესო	
კლიმატგონივრულ	
ტექნოლოგიათა	გამოყენებით.

საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა	
და	სოფლის	
განვითარების	
20212027	წლების	
სტრატეგიის	
20212023	წლების	
სამოქმედო	გეგმა

ქვემოთ	მოცემული	პროგრამები	
არ	ან	მხოლოდ	ნაწილობრივ	
ითვალისწინებს	კლიმატის	
ცვლილების	საკითხებს:
აქტივობა 1.2.3: „თანამედროვე	
ხეხილის	ბაღების	გაშენების	
ხელშეწყობა“.
პროგრამა	„დანერგე	მომავალი“.
აქტივობა 1.2.4: „ქართული	ჩაის	
წარმოების	ხელშეწყობა“.	
პროგრამა	„ქართული	ჩაი“.
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“.

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.
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საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა	
და	სოფლის	
განვითარების	
20212027	წლების	
სტრატეგიის	
20212023	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	
20212027	წლების	
სტრატეგიის	
20212023	წლების	
სამოქმედო	გეგმა

აქტივობა 2.1.1. („კლიმატის	
ცვლილებასთან
ადაპტაციის	შესაძლებლობების	
განსაზღვრა	და	ხელშეწყობა“)	
არ	განსაზღვრავს	კლიმატის	
ცვლილების	შერბილების	
შესაძლებლობებს.		

2.1.1.	აქტივობა	ჩამოყალიბდეს	
შედეგი	სახით:
„კლიმატის	ცვლილებასთან
ადაპტაციისა	და	მისი	შერბილების	
შესაძლებლობათა	
განსაზღვრა	და	ხელშეწყობა“.

საქართველოს	
სოფლის	
მეურნეობისა	
და	სოფლის	
განვითარების	
20212027	წლების	
სტრატეგიის	
20212023	წლების	
სამოქმედო	გეგმა

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

აქტივობა 2.5.1:	„საქართველოს	
ფაუნის
ადგილობრივ	ჯიშებსა	და
პოპულაციებზე	კვლევების	
ჩატარება“;
აქტივობა 2.5.2. „ერთწლოვან	და	
მრავალწლოვან
კულტურებზე	კვლევების	
ჩატარება“.

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.
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რეკო მენდა ცი ა შესა ძლო  შედეგი  (პრო
ბლემა ზე ო რი ენტი
რებუ  ლი ) 

კო ნკრეტუ  ლი  
ქმედებები / ღო ნი სძი
ებები  

პა სუ  ხი ს
მგებელი  სტრუ 
ქტუ  რა 

რი სკები  / 
და შვებები 

სტრა	ტეგი	ი	ს	მე2	მი	ზა	ნი		
ჩა	მო	ყა	ლი	ბდეს	შემდეგი		
სა	ხი	თ:
„ბუ		ნებრი	ვი		რესუ		რსები	ს	
მდგრა	დი		გა	მო	ყენება	,	ეკო
სი	სტემები	ს	შენა	რჩუ		ნება	,	
კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლება	სთა	ნ
ა	და	პტა	ცი	ა		და		კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლები	ს	შერბი	ლება	“.

სო	ფლი	ს	მეუ		რნეო	ბი	ს	
სექტო	რში		გა	ვრცელდეს	
კლი	მა	ტი	ს	შემა	რბი
ლებელი		კო	ნკრეტუ		ლი		
ღო	ნი	სძი	ებები	/ტექნო
ლო	გი	ები		და		შემცი	რდეს	
სექტო	რი	და	ნ	სა	თბუ		რი	ს	
ა	ი	რები	ს	გა	ფრქვევა	.

გა	ი	წერო	ს	ა	მო	ცა	ნები	,	
რო	მელთა		მი	ზა	ნი		
ი	ქნება		კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლები	ს	შერბი
ლები	ს	შესა	ძლებლო
ბა	თა		გა	ნსა	ზღვრა	/
კვლევა	.

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მა	ს	და	ქვემდება
რებუ		ლი		და	რგო
ბრი	ვი		უ		წყებები	.

წა	მა	ხა
ლი		სებელ	
მექა	ნი	ზმთა		
სი	მცი	რე.

სტრა	ტეგი	ი	ს	მე2	მი	ზნი	ს	
ა	მო	ცა	ნებს	და	ემა	ტო	ს	კლი
მა	ტი	ს	ცვლი	ლები	ს	შემა	რბი
ლებელი		ღო	ნი	სძი	ებები	:
1)	სა	თბუ		რი	ს	ა	ი	რები	ს	გა
ფრქვევი	ს	შემცი	რება		კა	რგი		
სა	სო	ფლო	სა	მეუ		რნეო		პრა
ქტი	კი	ს	გა	სა	ვრცელებლა	დ,	
რო	გო	რი	ცა	ა	:
ს/ს	წა	რმო	ები	ს	პრო	ცესში		
წა	რმო	შო	ბი	ლი		ცხო	ველუ		რი		
და		მცენა	რეუ		ლი		ო	რგა	ნუ		ლი			
ნა	რჩენები	ს	სწო	რი		მა	რთვა	,	
მა	თ	შო	რი	ს,	მი	ნდვრა	დ	ღი	ა		
წესი	თ	ნა	რჩენები	ს	და	წვი	ს	
პრა	ქტი	კი	ს	შეცვლა	;	
ნი	ა	და	გი	სთვი	ს	მი	ნი	მა	ლუ		რი		
სა	ფა	რველი	ს	უ		ზრუ		ნველყო
ფა	;
ნი	ა	და	გი	ს	მი	ნი	მა	ლუ		რი		და
მუ		შა	ვება	;
პი	რუ		ტყვი	ს	კვები	ს	რა	ცი	ო
ნი	სა		და		სა	დგო	მთა		მო	ვლი	ს	
გა	უ		მჯო	ბესება	.
2)	ა	ტმო	სფერო	ში		ა	რსებუ		ლი		
ნა	ხში	რბა	დი	ს	სეკვესტრი	ს	
ხელშეწყო	ბა		ნი	ა	და	გში		
ო	რგა	ნუ		ლ	ნა	ხში	რბა	და	დ	
გა	რდა	ქმნი	თ,	რი	სთვი	სა	ც	
სა	ჭი	რო	ა	:
ნი	ა	და	გი	ს	და	ცვი	თი		და			გა
სა	უ		მჯო	ბესებელი		ღო	ნი	სძი
ებები	ს	გა	ტა	რება	;
მი	ნდო	რსა	ცა	ვი		(ქა	რსა	ფა	რი	)	
ზო	ლები	ს	მო	წყო	ბა	;
სა	ძო	ვრები	ს	მა	რთვი	ს	გა	უ	
მჯო	ბესება	;
დეგრა	დი	რებუ		ლი		მი	წები	ს	
ა	ღდგენა	.
3)	სუ		რსა	თი	ს	წა	რმო	ები	სა		
და		მი	წო	დები	ს	მთლი	ა	ნი		
ჯა	ჭვი	ს	(ფერმი	და	ნ	მო	მხმა	
რებლა	მდე)		კლი	მა	ტნეი	ტ
რა	ლუ		რო	ბი	ს	ხელშეწყო	ბა	.

სო	ფლი	ს	მეუ		რნეო	ბი	ს	
სექტო	რში		გა	ვრცელდეს	
კლი	მა	ტი	ს	შემა	რბი
ლებელი		კო	ნკრეტუ		ლი		
ღო	ნი	სძი	ებები	/ტექნო
ლო	გი	ები		და		შემცი	რდეს	
სექტო	რი	და	ნ	სა	თბუ		რი	ს	
ა	ი	რები	ს	გა	ფრქვევა	

რეკო	მენდებუ		ლი		ღო
ნი	სძი	ებები		ა	ი	სა	ხო	ს	
სტრა	ტეგი	ი	ს	მე2	მი
ზნი	ს	ა	მო	ცა	ნებში	.

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მა	ს	და	ქვემდება
რებუ		ლი		და	რგო
ბრი	ვი		უ		წყებები	.

წა	მა	ხა
ლი	სებელ	
მექა	ნი	ზმთა		
სი	მცი	რე

რეკომენდაციათა	 შესაძლო	 შედეგები	 და	 კონკრეტულად	 განსახორციელებელი	 ქმედებები	
წარმოდგენილია N 2 ცხრილში. 
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სტრა	ტეგი	ა	ს	და	ემა	ტო	ს	
კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლება	სთა	ნ	
ა	და	პტა	ცი	ა	ზე	მი	მა	რთუ		ლ	
ა	მო	ცა	ნა	თა	
გა	ნხო	რცი	ელები	ს	მექა	ნი
ზმები	.

პრა	ქტი	კუ		ლა	დ	გა	ნხო
რცი	ელდეს	კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლება	სთა	ნ	ა	და	პტა
ცი	ი	ს	ღო	ნი	სძი	ებები	,	
შემდეგი		ა	მო	ცა	ნები	ს	
შესა	ბა	მი	სა	დ:	
1)	„გა	რემო	სთა	ნ	ა	და
პტი	რებუ		ლი	,	კლი	მა	ტგო
ნი	ვრუ		ლი		სა	სო	ფლო	
სა	მეუ		რნეო		პრა	ქტი	კი	ს	
გა	ვრცელება	
და		ბი	ო	/ო	რგა	ნუ		ლი		წა
რმო	ები	ს	გა	ნვი	თა	რები	ს	
ხელშეწყო	ბა	“;
2)	“ენერგო	ეფექ	ტუ		რი		
და		გა	ნა	ხლება	დი		ენერგი
ი	ს	ტექნო	ლო	გი	ები	სა		და		
პრა	ქტი	კი	ს	და	ნერგვი	ს
ხელშეწყო	ბა	”;
3)	“ა	გრო	ბი	ო	მრა	ვა
ლფერო	ვნები	ს	შენა	რჩუ	
ნება	”.

ა	მ	ა	მო	ცა	ნები	ს	მი
ზნები		გა	ხდეს	
შესა	ბა	მი	სი		თემა	ტი
კი	ს	პრო	გრა	მები	ს,	
ქვეპრო	გრა	მები	სა		და		
პრო	ექტები	ს	გა	ნხო
რცი	ელები	ს	წი	ნა	პი
რო	ბა	.	

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მა	ს	და	ქვემდება
რებუ		ლი		და	რგო
ბრი	ვი		უ		წყებები	

შესა	ბა	მი	სი		
პრო	გრა
მები	ს/
ქვეპრო
გრა	მები	ს	
ნა	კლებო	ბა		
და	/ა	ნ	მო
ქმედები	ს	
ა	რეა	ლი	

სტრა	ტეგი	ი	ს	1ლი		მი
ზნი	ს	1ელ	ა	მო	ცა	ნა	ში		ხა	ზი		
გა	ესვა	ს	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი
ლება	ს	და		მა	სთა	ნ	და	კა	ვში
რებუ		ლ	სა	კი	თხთა		ა	ქტუ		ა	ლი
ზა	ცი	ა	ს.

ფერმერები	/მეწა	რმეები		
ი	ნფო	რმი	რებუ		ლნი		
ი	ყვნენ	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი
ლება	სთა	ნ	ა	და	პტა	ცი	ი	სა		
და		მი	სი		შერბი	ლები	ს	
სა	კი	თხებზე.

სტრა	ტეგი	ი	ს	1ლი		მი
ზნი	ს	1ლი		ა	მო	ცა	ნა		ჩა
მო	ყა	ლი	ბდეს	შემდეგი		
სა	ხი	თ:	„ფერმერთა		და		
მეწა	რმეთა		ცო	დნი	ს/
ი	ნფო	რმი	რებუ		ლო	ბი	ს	
ა	მა	ღლება		კლი	მა
ტი	ს	ცვლი	ლება	სთა	ნ	
ა	და	პტა	ცი	ი	სა		და		მი	სი		
შერბი	ლები	ს	მი	მა
რთუ		ლები	თ“.

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მა	ს	და	ქვემდება
რებუ		ლი		და	რგო
ბრი	ვი		უ		წყებები	

ფერ	მერთა	/
მეწა	რ	მეთა		
მხრი	და	ნ		
ი	ნტე	რესი	ს	
ნა	კლე	ბო	ბა	

	სა	მო	ქმედო		გეგმი	ს		1.1.1.	
ა	ქტი	ვო	ბა	ში		(„ფერმერთა
თვი	ს	ეფექტი	ა	ნი	
სა	ექსტენცი	ო		მო	მსა	ხუ		რები	ს	
მი	წო	დება	“)	ა	ი	სა	ხო	ს	ი	ნფო
რმა	ცი	ი	ს/ცო	დნი	ს	მი	წო	დება		
სა	უ		კეთესო		სა	სო	ფლო	სა
მეუ		რნეო		პრა	ქტი	კა	სა		და		
კლი	მა	ტგო	ნი	ვრუ		ლ	ტექნო
ლო	გი	ებზე.

სა	ექსტენცი	ო		სა	მსა	ხუ	
რებში		გა	ძლი	ერდეს	კლი
მა	ტი	ს	ცვლი	ლება	სთა	ნ	
და	კა	ვში	რებუ		ლი		ს/ს	პრა
ქტი	კი	სა		და		ტექნო	ლო
გი	ები	ს	ფერმერთა	თვი	ს	
მი	წო	დები	ს/სწა	ვლები	ს	
შესა	ძლებლო	ბები	.

1.1.1.	ა	ქტი	ვო	ბა		ჩა	მო
ყა	ლი	ბდეს	შემდეგი		
სა	ხი	თ:	
„ფერმერთა	თვი	ს	
ეფექტი	ა	ნი	
სა	ექსტენცი	ო		მო	მსა	ხუ	
რები	ს	მი	წო	დება	,	მა	თ	
შო	რი	ს,		სა	უ		კეთესო		
სა	სო	ფლო	სა	მეუ		რნეო		
პრა	ქტი	კა	სა		და		კლი	მა
ტგო	ნი	ვრუ		ლ	ტექნო
ლო	გი	ებზე“.	

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მა	ს	და	ქვემდება
რებუ		ლი		და	რგო
ბრი	ვი		უ		წყებები	

ა	და	მი		ა	ნუ		რი		
რესუ		რ	სი	ს	
ნა	კლებო
ბა	,	ა	რა	სა
კმა	რი	სი		
ჩა	რთუ			ლო	ბა		
ფერმე	რთა	/
მეწა	რ	მეთა		
მხრი	და	ნ	

ქვემო	და	ნ	ზემო	თ	პრი	ნცი
პი	თ
ი	ნი	ცი	ა	ტი	ვა	თა		მხა	რდა
ჭერი	ს	ძი	რი	თა	დ	კრი	ტერი
უ		მა	დ	გა	ნი	სა	ზღვრო	ს	შემო
თა	ვა	ზებუ		ლი		ი	ნი	ცი	ა	ტი	ვი	ს	
უ		პი	რა	ტესო	ბა		კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლები	ს	შერბი	ლები	სა		
და	/ა	ნ	კლი	მა	ტთა	ნ	ა	და	პტა
ცი	ი	ს	კუ		თხი	თ.

ი	ნი	ცი	ა	ტი	ვა	თა		სტი	მუ		ლი
რება		და		პრა	ქტი	კუ		ლი		გა
ნხო	რცი	ელება		კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლები	ს	შერბი	ლები
სა		და	/ა	ნ	კლი	მა	ტთა	ნ	
ა	და	პტა	ცი	ი	ს	მი	მა	რთუ	
ლები	თ.	

სა	მო	ქმედო		გეგმი	ს	
1.2.1.	ა	ქტი	ვო	ბა	ში		
(„ქვემო	და	ნ	ზემო	თ	
პრი	ნცი	პი	თ
ი	ნი	ცი	ა	ტი	ვები	ს	მხა
რდა	ჭერი	ს
კრი	ტერი	უ		მები	ს	შემუ	
შა	ვება	“)	სა	ვა	ლდებუ	
ლო		კრი	ტერი	უ		მა	დ	
ა	ი	სა	ხო	ს	კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლები	ს	შერბი
ლება		და	/ა	ნ	კლი	მა
ტთა	ნ	ა	და	პტა	ცი	ა	.

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მა	ს	და	ქვემდება
რებუ		ლი		და	რგო
ბრი	ვი		უ		წყებები	

	ფი	ნა	ნსუ		რი		
რესუ		რსი	ს	
ნა	კლებო	ბა	
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სა	სო	ფლო	სა	მეუ		რნეო	
კო	ო	პერა	ტი	ვთა	
ი	ნფრა	სტრუ		ქტუ		რა	
გა	ნვი	თა	რდეს	და	რგში		
ა	რსებუ		ლი		სა	უ		კეთესო		კლი
მა	ტგო	ნი	ვრუ		ლი		ტექნო	ლო
გი	ები	ს	გა	მო	ყენები	თ.

სა	სო	ფლო	სა	მეუ		რნეო	
კო	ო	პერა	ტი	ვებში		შეი
ქმნა	ს/გა	ვრცელდეს	
კლი	მა	ტგო	ნი	ვრუ		ლი		
ი	ნფრა	სტრუ		ქტუ		რა		და		
ტექნო	ლო	გი	ები	.

სა	მო	ქმედო		გეგმი	ს	
1.2.2.	ა	ქტი	ვო	ბი	ს	(„სა
სო	ფლო	სა	მეუ		რნეო	
კო	ო	პერა	ტი	ვები	ს	გა
და	მა	მუ		შა	ვებელი	
და	ნა	დგა	რები	თ	
ა	ღჭუ		რვა	“)	გა	ნხო	რცი
ლები	სა	ს	ი	ნფრა	სტრუ	
ქტუ		რი	სა		და		ტექნო
ლო	გი	ები	ს	შერჩევი	ს	
ერთერთ	ძი	რი	თა	დ	
კრი	ტერი	უ		მა	დ	გა	ნი	სა
ზღვრო	ს	კლი	მა	ტგო	ნი
ვრუ		ლო	ბა	.

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მა	ს	და	ქვემდება
რებუ		ლი		და	რგო
ბრი	ვი		უ		წყებები	

კო	ო	პერა	ტი
ვთა		და	ბა	ლი		
ა	ქტი	ვო	ბა	

ფერმერთა		მხა	რდა	ჭერი	ს	
სა	ხელმწი	ფო		პრო	გრა	მებში		
ფი	ნა	ნსუ		რი		მხა	რდა	ჭერი	ს	
მი	ღები	ს	წი	ნა	პი	რო	ბა	დ	
გა	ნი	სა	ზღვრო	ს	კლი	მა	ტი	ს	
შერბი	ლები	სა		და		კლი	მა
ტთა	ნ	ა	და	პტა	ცი	ი	ს	ღო
ნი	სძი	ებები	,	პრო	გრა	მი	ს/
პრო	ექტი	ს	სპეცი	ფი	კი	ს	
გა	თვა	ლი	სწი	ნები	თ.

კლი	მა	ტი	ს	შერბი	ლები
სა		და		კლი	მა	ტთა	ნ	
ა	და	პტა	ცი	ი	ს	ღო	ნი	სძი
ებები		და		ს/ს	პრა	ქტი	კა		
გა	ვრცელდეს	ფერმერთა		
მხა	რდა	ჭერი	ს	სა	ხელმწი
ფო		პრო	გრა	მები	თ	მო
სა	რგებლეთა		მეუ		რნეო
ბებში	.

სა	მო	ქმედო		გეგმი	ს	
შესა	ბა	მი	სა	დ	და		და
რგო	ბრი	ვი		სპეცი	ფი	კი	ს	
გა	თვა	ლი	სწი	ნები	თ,	
კლი	მა	ტი	ს	შერბი
ლები	სა		და		კლი	მა
ტთა	ნ	ა	და	პტა	ცი	ი	ს	
ღო	ნი	სძი	ება	თა		გა	ნხო
რცი	ლება		სა	ვა	ლდებუ	
ლო		კრი	ტერი	უ		მა	დ	
გა	ნსა	ზღვრო	ს
	ფერმერთა		მხა
რდა	ჭერი	ს	შემდეგ	
სა	ხელმწი	ფო		პრო	გრა
მებში	:
ა ქტი ვო ბა  1.2.3:	„თა
ნა	მედრო	ვე	ხეხი	ლი	ს	
ბა	ღები	ს	გა	შენები	ს	
ხელშეწყო	ბა	“.
პრო	გრა	მა		„და	ნერგე	
მო	მა	ვა	ლი	“;
ა ქტი ვო ბა  1.2.4: „ქა
რთუ		ლი		ჩა	ი	ს	წა	რმო
ები	ს	ხელშეწყო	ბა	“.	
პრო	გრა	მა		„ქა	რთუ		ლი		
ჩა	ი	“
ა ქტი ვო ბა  1.2.7: 
„ფერმერები	სთვი	ს	
მო	სა	ვლი	ს	ა	მღები		
ტექნი	კი	ს	შეძენი	ს	თა
ნა	და	ფი	ნა	ნსება	“.
„მო	სა	ვლი	ს	ა	მღები		
ტექნი	კი	ს	თა	ნა	და	ფი
ნა	ნსები	ს	პრო	ექტი	“.
ა ქტი ვო ბა  1.2.8: 
„შემნა	ხველი		და		
გა	და	მა	მუ		შა	ვებელი		
სა	წა	რმო	ები	ს	შექმნა	/
გა	და	ი	ა	რა	ღები	ს	თა	ნა
და	ფი	ნა	ნსება	“.
პრო	გრა	მა		„სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	პრო	დუ	
ქცი	ი	ს	გა	და	მა	მუ		შა
ვებელი		სა	წა	რმო	ები	ს	
თა	ნა	და	ფი	ნა	ნსება	“.
ა ქტი ვო ბა  1.2.12:	„სა
სა	თბუ		რე	კლა	სტერი	ს	
მო	წყო	ბა	“.
პრო	გრა	მა		„ი	მერეთი	ს	
ა	გრო	ზო	ნა	“.

გა	რემო	ს	და	ცვი	ს	
და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მი	ს	და	ქვემდება
რება	ში		მყო	ფი		
და	რგო	ბრი	ვი		
უ		წყებები	

შესა	ბა	მი	სი		
პრო	გრა
მები	ს	სი	მცი
რე	და		ვი	წრო		
და	რგო	ბრი	ვი		
ბუ		ნება	
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ა	ღი	რი	ცხო	ს	სა	რწყა	ვი		წყლი	ს	
ხა	რჯვა		და			სა	ტა	რი	ფო		სქემა		
შეი	ცვა	ლო	ს	მო	ხმა	რებუ	
ლი		წყლი	ს	მო	ცუ		ლო	ბი	ს	
მი	ხედვი	თ,	ა	ნ	შერეუ		ლი		
ტა	რი	ფი	თ.

შემცი	რდეს	წყლი	ს	და	ნა
კა	რგები		და		ა	რა	მი	ზნო
ბრი	ვი		ხა	რჯვა	.

სა	მო	ქმედო		გეგმა
ში		ა	ი	სა	ხო	ს	სა	რწყა	ვი		
წყლი	ს	ა	ღრი	ცხვი	ა	ნო
ბი	სა		და		ეფექტი	ა	ნი		სა
ტა	რი	ფო		პო	ლი	ტი	კი	ს	
გა	ხო	რცი	ელები	სთვი	ს	
სა	ჭი	რო		ა	ქტი	ვო	ბები	.

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო	;
	შპს	„სა	ქა
რთველო	ს	მელი
ო	რა	ცი	ა	“.

ფი	ნა	ნსუ		რი		
რესუ		რსი	ს	ნა
კლებო	ბა		და		
შედა	რები	თ	
რთუ		ლი		
ა	დმი	ნი
სტრი	რება		
სა	წყი	ს	ეტა
პზე

სა	მო	ქმედო		გეგმა	ში		გა
ნი	სა	ზღვრო	ს	კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლები	ს	შერბი	ლები	ს	
შესა	ძლებლო	ბები	.

კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლები	ს	
შერბი	ლები	ს	შესა
ძლებლო	ბები		გა	ნი	სა
ზღვრო	ს	სო	ფლი	ს	მეუ	
რნეო	ბი	ს	სექტო	რი	სთვი	ს.

სა	მო	ქმედო		გეგმა	ში		
ა	ქტი	ვო	ბა		2.1.1.	ჩა	მო
ყა	ლი	ბდეს	შემდეგი		
სა	ხი	თ:	„კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლება	სთა	ნ
ა	და	პტა	ცი	ი	სა		და		კლი
მა	ტი	ს	ცვლი	ლები	ს	
შერბი	ლები	ს	შესა
ძლებლო	ბა	თა	
გა	ნსა	ზღვრა		და		
ხელშეწყო	ბა	“.

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო		და		
მა	ს	და	ქვემდება
რებუ		ლი		და	რგო
ბრი	ვი		უ		წყებები	

	ფი	ნა	ნსუ		რი		
რესუ		რსი	ს	
ნა	კლებო	ბა		
ფა	რთო	მა
სშტა	ბი	ა	ნი		
კვლევი	ს	
ჩა	სა	ტა
რებლა	დ

ხელი		შეეწყო	ს	ცხო	ველთა		
და		მცენა	რეთა		ა	ხა	ლი	,	კლი
მა	ტთა	ნ	ა	და	პტი	რებუ		ლი		ჯი
შები	ს/ჰი	ბრი	დები	ს	შექმნა	ზე	
მი	მა	რთუ		ლ	კვლევებს	და		
გა	ფა	რთო	ვდეს	სა	მეცნი	ერო		
სა	ქმი	ა	ნო	ბა		ა	მ	კუ		თხი	თ.

შეი	ქმნა	ს/გა	მო	ი	ცა	დო	ს	
ცხო	ველთა		და		მცენა
რეთა		ა	ხა	ლი	,	კლი	მა
ტთა	ნ	ა	და	პტი	რებუ		ლი		
ჯი	შები	/ჰი	ბრი	დები		და		
გა	ვრცელდეს	ფერმერუ		ლ	
მეუ		რნეო	ბებში	.

სა	მეცნი	ერო	კვლე	
ვი	თ	და	წესებუ		ლებებს	
ხელი		შეეწყო	თ	სა
სელექცი	ო		სა	მუ		შა	ო
ები	ს	გა	ფა	რთო	ება	ში	,	
რა	თა		შექმნა	ნ/გა	მო
სცა	დო	ნ	ცხო	ველთა		
და		მცენა	რეთა		ა	ხა	ლი	,	
კლი	მა	ტთა	ნ	ა	და	პტი
რებუ		ლი	,	მა	ღა	ლპრო
დუ		ქტი	უ		ლი		ჯი	შები	/ჰი
ბრი	დები		(მა	თ	შო	რი	ს	
ა	დგი	ლო	ბრი	ვა	დ).

გა	რემო	ს	და	ცვი
სა		და		სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მი	ნი	სტრო	;	

სო	ფლი	ს	
მეუ		რნეო	ბი	ს	
სა	მეცნი	ერო	
კვლევი	თი		
ცენტრი	.

ა	ხა	ლი		
ჯი	შები	ს/	
ჰი	ბრი	დები	ს	
მი	ღები
სთვი	ს	სა	ჭი
რო		დრო	ი	ს	
ნა	კლებო	ბა	
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