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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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წინასიტყვაობა
2019 წლიდან საქართველოში ხორციელდება
ევროკავშირის
რეგიონული
ინიციატივა
„ევროკავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Climate),
რომელიც ეხმარება აღმოსავლეთ პარტნიო
რობის ექვსი ქვეყნის -  აზერბაიჯანის, ბელა
რუსის, მოლდოვას, საქართველოს, სომხე
თისა და უკრაინის მთავრობებს კლიმატის
ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმების
შესრულებაში, კლიმატთან დაკავშირებული
კანონმდებლობის გაუმჯობესებასა და კლი
მატის ცვლილების უარყოფითი გავლენის
შემცირებაში. ექვსივე ქვეყანაში პროექტი EU
4Climate გაეროს განვითარების პროგრამასა
(UNDP) და ეროვნულ მთავრობებთან მიღწე
ული შეთანხმების საფუძველზე თანამშ
რომლობს.

EU4Climate პროექტის ფარგლებში მიმდინა
რეობს რეკომენდაციების შემუშავება საქარ
თველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა
და ჯანდაცვის სექტორებში კლიმატის ცვლი
ლების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის,
რომელსაც   არასამთავრობო ორგანიზაცია
„გარემო და განვითარება“ ახორციელებს.
ამ ინიციატივის მიზანი იყო სოფლის მეურ
ნეობის სექტორში არსებული ეროვნული
პოლიტიკის დოკუმენტების, სტრატეგიების,
პროგრამების,
საკანონმდებლო
თუ
მარეგულირებელი ჩარჩო დოკუმენტებისა
და განვითარების გეგმების ანალიზი, რამაც
პრიორიტეტული მიმართულებები გამოავ
ლინა და სექტორული დაგეგმვის პროცესში
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუა
ლიზაციის რეკომენდაციები შეიმუშავა.
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ზოგადი
ფონი

საქართველომდიდარიასოფლის მეურ
 ნეობ
 ის ტრადიციებით, რაც მისიისტორი
ის, მენტალიტეტისადაკულტურულიმემკვიდრეობ
 ის განუყოფელინაწილია. სო
ფლის მეურ
 ნეობ
 ამ მნიშვნელოვანიროლიითამაშაქართულისახელმწიფოებრიო
ბის ჩამოყალიბებაშიდადიდიწვლილიშეიტ
 ანამის ეკონომიკურ განვითარებაში.

43.4%

სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწები

ქვეყნის მთლიან
 ი  ტერიტორიის 43.4%-ს (3
მილიონ ჰა-ზე  მეტს) შეად
 გენს სასოფლო
-სამეურნეო  დანიშნულების მიწები, მათ შო
რის, საძოვრები  და  სათიბები. დარჩენილი 
ტერიტორიის 43% ტყით არის დაფარული.
საქართველო, როგორც მთიანი  ქვეყანა, ხა
სიათდება  სიმაღლებრივი  ზონალურობით,
სადაც სახნავი მიწის მხოლოდ 39% მდებარე
ობს ზღვის დონიდან 500 მეტრზე; 29% განთა
ვსებულია 500-1,000 მ.-ზე, 21% - 1,000-1,500 მ.ზე, 11% კი - 1,500 მ.-ზე.
საქართველოს ხელსაყრელი  ნიადაგური  და 
კლიმატური პირობები აქვს სოფლის მეურნე
ობის განვითარებისთვის (მათ შორისაა  12
კლიმატური ზონა და 20 ტიპის ნიადაგი). მრა
ვალი  ენდემური  სახეობა  შესანიშნავ წყაროს
ქმნის მცენარეთა მოსაშენებლად და მესაქონ
ლეობის განვითარებისთვის. მრავალფერო
ვანი  ნიადაგურ-კლიმატური  პირობები  ხელს
უწყობს ზომიერ
 ი  კლიმატის გავრცელებასა 
და  სუბტროპიკული  კულტურების ზრდას. ამ
კულტურებიდან აღსანიშნავია მარცვლეულ
 ი,
ადრეული  და  გვიან
 ი  ბოსტნეული, ბაღჩეუ
ლი  კულტურები, კარტოფილი, ტექნიკური 
კულტურები, ყურძენი, სუბტროპიკული  კულ
ტურები, 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
(საყოველთაო აღწერის შედეგები),
ქვეყანაში რეგისტრირებულია 642.2 ათასი 
ფერმა, რომელთაგან 640.0 ათასი არის
შინამეურნეობა, 2.2 ათასი კი - იურ
 იდიულ
 ი 
პირი (საქსტატი, 2016).
საერ
 თო ჯამში, ფერმები იყენებენ 787.7 ათას
ჰექტარ სასოფლო-სამეურ
 ნეო მიწას, აქედან
86.5%-ით (681.1 ათასი ჰა) სარგებლობენ
შინამეურნეობები, ხოლო 13.5%-ით (106.6
ათასი ჰა) - იურიდიულ
 ი პირები. ფერმების
უმეტესობა მცირეა: კერძოდ, სამ მეოთ
 ხედზე 
მეტი (77.1%) ფლობს 1 ჰექტარზე ნაკლებ სა
სოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას.
ერთწლიანი  კულტურებისთვის გამოყენე
ბული  სავარგულები  ასე  ნაწილდება: 44.6%
უკავია სიმინდს, 18.6% - ხორბალს, 9.2% - ბოს
ტნეულ
 სა  და  9.2% -  ქერის ნათესებს. ფერმე
ბის საკუთრებაში  არსებული  მრავალწლიანი 
კულტურების ფართობი შეადგენს 109.6 ათას
ჰექტარს, მათ მიერ
 მრავალწლიანი ნარგავე
ბისთვის გამოყენებული საშუალო ფართობი 
კი -0.4 ჰექტარს. ფერმათა 93.5% ფლობს 1 ჰა
-ზე  ნაკლებ ნაკვეთებს, რომლებზეც გაშენე
ბულია მრავალწლიანი ნარგავები. 17.6 ათას
ფერმას აქვს 1-ჰა  და  მეტი  ფართობი, დაკა
ვებული  მრავალწლიანი  ნარგავებით, ხოლო 
1.7 ათასს კი -  3 ჰა  და  მეტი. მრავალწლიანი 
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ნარგავების 54.2% ბაღებია, 30.1% -  ვენახები,
6.7% - ციტრუსის და 4.2% - ჩაის პლანტაციებ
 ი.
2014 წლის 1 ოქტომბრისთვის მეურ
 ნეობათა 
საკუთრებაში არსებული მსხვილფეხა რქოსა

ნი პირუტყვის რიცხოვნობა იყ ო 1,005.0 ათასი 
სული, ცხვრისა და თხის - 989.3 ათასი, ღორის
-  213.1 ათასი, ხოლო  ფრინველისა -  8,216.0
ათასი.

ქვეყნის სტატისტიკის ეროვნულისამსახურის სოფლის მეურ
 ნეობ
 ის აღწერის
მონაცემთათანახმად (2014), საძოვრებისადასათიბების საერთოფართობი, ჯამუ
რად, შეადგენს 1,940,400 ჰექტარს (მთლიანისავარგულების, დაახლოებით, 64%-ს).
აქედან 1,796,000 ჰა(ანუ92%, მთლიანისასოფლო-სამეურ
 ნეოსავარგულების 59%)
მოდის საძოვრებზე, რომელთაძირითადინაწილიან საერთოსაძოვრებად გამოი
ყენება, ან სახელმწიფოს საკუთრებაა. სახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულისაძო
ვრებიან ქირავდებამოკლევადიანიიჯარით, ან ყოველგვარიფორმალურიხელშე
კრულების გარეშეგამოიყ
 ენება(არაფორმალურიგამოყენება).

ამ საძოვრების უმრავლესობა  იძლევა  ცხო
ველთა  ზომიერ
 ი  რიცხოვნობით დატვირ
თვის შესაძლებლობას და  მოსარგებლე 
ფერმერებს დაბალი  შემოსავლით უზრუნ
ველყოფს. მეტიც, არაადეკვატურმა  გამოყე
ნებამ, განსაკუთრებით, ეროზიისკენ მიდ

რეკილი  საძოვრებით გადაჭარბებულმა 
სარგებლ
 ობამ, შეიძლება  გააძლიეროს მეწ
ყერებისა  და  წყალდიდობების რისკები  რო
გორც მოსახლეობისთვის, ისე  მათი  აქტივე
ბისა და ინფრასტრუქტურისთვის.
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გამოყენებული
მეთოდოლოგია

კლიმატის ცვლილების საკითხთა  აქტ
 უალი
ზაციისა და შესაბამისი რეკომენდაციებ
 ის შე
მუშავებისათვის, აქტიური  საკოორდ
 ინაციო 
კომუნიკაცია  წარიმართა  სოფლის მეურ
 ნეო
ბაზე პასუხისმგებელ უწყებებსა და ექ სპერტე
ბთან.
ამ სექტორში  არსებული  ეროვნული  პო
ლიტიკის დოკუმენტების, სტრატეგიების,
პროგრამების, საკანონმდებლო  და  მარეგუ
ლირებელი  ჩარჩო  დოკუმენტების მოძიება 
მოხერხდა სამაგიდო კვლევის, ინტერვიუე ბი
სა და ონლაინკვლევების მეშვეობით.
კლიმატის ცვლილების საკითხთა  აქტუალი
ცაზია/გაძლიერება  სოფლის მეურ
 ნეობის
სექტორის პრიორიტეტულ მიმართულებებში 
უნდა  მოხერხდეს შესაბამისი  რეკომენდა
ციებ
 ის მეშვეობ
 ით, რომლებიც შემუშავდე
ბა  ქვეყნის მიერ აღებული  საერთაშორისო 
ვალდებულებების, ასევე, მაღალი  რანგის
დოკუმენტების (პოლიტიკები, სტრატეგიები,
პროგრამები), არსებული  საკანონმ
 დებლო 
ბაზისა  და  ინსტიტუციური  ჩარჩოს დეტალუ
რი ანალიზის საფუძველზე.

დოკუმენტზე მუშაობის მნიშვნელოვანი ასპე
ქტი გახლდათ დაინტერესებულ მხარეთა დე
ტალური ანალიზიც. მათი იდენტ
 იფიცირები
სთვის, წინასწარ შემუშავებულ მიდგომათა 
შესაბამისად, შეფასდა  კლიმატის ცვლილე
ბის სფეროში არსებული სტრატეგიულ
 ი, პო
ლიტიკის და  მარეგულირებელი  დოკუმენ
ტები, სადაც განსაზღვრულია  ცალკეული 
მიმართულებით პასუხიმგებელი  სტრუქტუ
რები და სხვადასხვა ეტაპზე/დონეზე ჩართუ
ლი მხარეები.
დამატებით, დაინ
 ტერესებულ მხარეებთან
პირველადი ინტერვიუებ
 ის დროს, შეგროვდა 
ინფორმაცია პირებზე, რომლებიც აქტიურად
არიან ჩართულნი  კლიმატის ცვლილებაზე 
გადაწყვეტილებათა  მიღებასა  და  შესაბამის
ღონისძიებათა გატარებაში.
დაინ
 ტერესებულ მხარეთა  გავლენებისა  და 
ინტერესების გასაანალიზებლად, შეფასდა 
გამოვლენილ მხარეთა დამოკიდებულება სო
ფლის მეურ
 ნეობ
 ის სექტორისა და კლიმატის
ცვლილების საკითხებისადმი, რაც დაწვრი
ლებით მოცემულია ქვემოთ, 3.4 ქვეთავში.
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დასაქმებული
მოსახლეობის 38%ზე
მეტისოფლის
მეურნეობაზემოდის
(საქსტატი, 2019)

3.1.

შესრულებული
სამუშაოებიდა
მათიშედეგები

კლიმატი  და  მისი  ნებისმერი  სახის ცვლი
ლება  უშუალ
 ოდ ზემოქმედებს სოფლის
მეურნეობაზე. საქართველოს მრავალფერო
ვანი  ნიადაგური  და  კლიმატური  პირობები 
განსაზღვრავს სასოფლო-სამეურ
 ნეო  წარ
მოების მრავალპროფილურობას. სოფლის
მეურნეობის სექტორს, ტრადიციულ
 ად, მნი
შვნელოვანი  ადგილი  უჭირავს ქვეყნის ეკო
ნომიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ მისმა 
ხვედრითმა  წილმა  2019 წელს მთლიანი  ში
და პროდუქტის 7.4% შეადგინა, დასაქმებული 
მოსახლეობ
 ის 38%-ზე მეტი სოფლის მეურ
 ნე
ობაზე მოდის (საქსტატი, 2019). ამ სექტორის
დაბალშემოსავლიანობა მასში დასაქმებული 

მოსახლეობ
 ის რაოდენობასთან მიმართე
ბით განპირობებულია მრავალი ფაქტორით,
რომელთა  შორისაა  კლიმატის ცვლილებაც
(განსაკუთრებით, ექსტრემალური  გამოვლი
ნებები, როგორიცაა  ხანგრძლივი  და  მკაცრი 
გვალვები, ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილე
ბები, ძლიერი ქარი და წვიმა, სეტყვა და ა.შ.).
აღსანიშნავია, რომ გარდა  დასაქმებისა, გა
ნვითარებული  სოფლის მეურ
 ნეობ
 ა  ქვეყნის
სასურსათო  უსაფრთხოებ
 ის საწინდარი  და 
ქვეყნის სუვერენიტეტის საფუძველია. შესა
ბამისად, მასზე ზრუნვა სახელმწიფოს პრიო
რიტეტებში შედის.

სოფლის მეურნეობის რისკების
პროფილის შეფასება
კლიმატის ცვლილების შეფასებისა და პროგ
ნოზირებისთვის, გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
ენიჭება  უწყვეტ დაკვირვებას მის თითოეულ
პარამეტრზე  და  შესაბამისი  მონაცემების
თანაბარზომიერ განაწილებას ქვეყნის მას
შტაბით. 2006 წელს განხორციელ
 ებული 
ოპტიმიზაციის შემდეგ, დაკვირვების პუნქტე
ბის რაოდენობა  მკვეთრად შემცირდა. 2010
წლიდან დაიწყო  ავტომატური  სადგურებისა 

და  საგუშაგოებ
 ის ინსტალაცია, თუმცა,   და
კვირვების ქსელის პერიოდ
 ული  განახლე
ბის მიუხ
 ედავად, ამ დროის ათვის დაფარვის
ოპტიმალური  დონე  მიღწეულ
 ი  არ არის. ეს
ართულებს ცალკეულ
 რეგიონ
 ებში  სრული 
კლიმატური  სურათის წარმოდგენას და  გარ
კვეული პარამეტრების უფრო ზუსტ პროგნო
ზირებას.
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კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეულ
 ისაფრთხეები
საქართველოს სოფლის მე
ურნეობის სექტორისთვის:

კლიმატის
ცვლილების
შეფასებისადა
პროგნოზირებისთვის,
გადამწყვეტი
მნიშვნელობაენიჭება
უწყვეტ დაკვირვებას
მის თითოეულ

პარამეტრზე

3.2.

გვალვიან რეგიონ
 თა არეალის გადიდება, აორ
 თქლების
ხარჯზე ტენის დეფიციტის გაზრდა და მოსავლიანობის და
ნაკარგი;
ნიადაგის დამლაშების პროცესთა გაძლიერ
 ება (აღმოსა
ვლეთ საქართველოში);
ნიადაგის ნაყოფიერების დაქვეითება;
სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დაავადებების მატება,
ასევე, მავნებელთა ინტენსიურ
 ი გამრავლება;
ნიადაგის ეროზიულ
 ი პროცესების გაძლიერება;
წყალმოვარდნებისა და სეტყვიანობის რისკების ზრდა;
ცვლილებები აგროკლიმატურ ზონებში;
სარწყავ წყალზე მოთხოვნილების ზრდა მტკნარი წყლის რე
სურსის შემცირების ფონზე.

მოსალოდნელ საფრთხეთა  გათვალისწი
ნებით, თუ  სტრატეგიის დოკუმენტებსა  და 
შესაბამის სამოქმედო  გეგმებში  არ აისახე
ბა  კლიმატის ცვლილების შერბილებისა  და 
მასთან ადაპტაციის ღონისძიებები, ასევე, არ
შეივსება საკანონმდებლო ვაკუუმი, სექტორი 
არ იქნება მზად სამომავლო სცენარით ნავა
რაუდებ გამოწვევებთან გასამკლავებლად
და  კიდევ უფრო  გაიზრდება  მოწყვლადობა 
ამ პროცესის მიმართ.
აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე, კლიმატის
ცვლილების კუთხით, სოფლის მეურ
 ნეობის
განვითარების ძირითადი მიმართულება იყო 
ადაპტაციის ღონისძიებ
 ათა  იდენტიფიცირე

ბა. ამასთანავე, თითქმის არანაირ
 ი  ზომები 
არ მიღებულა  სოფლის მეურნეობის სისტე
მაში  შერბილების სტრატეგიის განსახორცი
ელებლად. შესაბამისად, პრაქტიკულად
არანაირი  სამიტიგაციო  ღონისძიება  არ გა
ნხილულა  და  განხორციელებულა  უშუალოდ
კონკრეტულ ფერმერთა დონეზე. ეს განპირო
ბებულია სხვადასხვა ფაქტორით, რომელთა
გან აღსანიშნავია  ცოდნისა  და  ფინანსური 
რესურსების ნაკლებობა, ასევე, გარემოება,
რომ ამ მიმართულებით, პრაქტიკულად, არ
არსებობს რაიმე  ტიპის საკანონმდებლო 
მოთხოვნები.

საკანონმდებლო
ჩარჩო
პროექტის საწყის ეტაპზე ჩატარებული საბა
ზისო  კვლევის პროცესში, სამუშაო  ჯგუფმა 
მოიძია  და  განიხილა  საკანონმდებლო  დო
კუმენტები, რომლებიც უშუალ
 ოდ არეგული
რებს კლიმატის ცვლილებასა  და  სოფლის
მეურნეობ
 ასთან დაკავშირებულ საკითხებს,
ან არაპირდაპირ გავლენას ახდენს პროცესე
ბზე. ამ დოკუმენტთა  ანალიზის მიხედვ ით,
არსებული  საკანონმდებლო  ჩარჩო  ძირითა
დად პასუხობს ვალდებულებებს, რომლებიც
ქვეყანამ აიღო საერ
 თაშორისო კონვენციების
შეთანხმებებით, კერძოდ, კლიმატის ცვლი
ლებისა და სოფლის მეურნ
 ეობის ჭრილში.
არსებულ კანონმდებლობაში  ცალკეული  მი
მართულებებით არსებობს ვაკუუმ
 იც, მათ შო
რის:

• არ არის მიღებული  კანონი/ნორმატიუ
ლი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს სა
ერთო  საძოვრების მდგრად გამოყენებას და 
შექმნის საკანონმდებლო  რეგულირების მე
ქანიზმს. კანონმდებლობაში მხოლოდ ზოგა
დი ჩანაწერებია, რაც არ კმარა პროცესის საკა
ნომდებლო ჩარჩოებში მოსაქცევად;
• არ არის მიღებული  კანონი  ქარსაფარი 
(მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ, რა
საც განსაკუთრებული  მნიშვენლობა  ენიჭე
ბა  კლიმატის ზემოქმედების შერბილებაში.
აღსანიშნავია, რომ შესაბამისი  კანონპროე
ქტი  უკვე  მომზადდა  და  განხილვის სტადია
ზეა;
• არ არის მიღებული დადგენილება „მიწის
დეგრადაციის ეროვნული  ინდიკატორებისა 
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და მათი განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დამ
ტკიცების შესახებ“, რომელიც უკვე მომზადე
ბულია. მისი ამოქმედება ხელს შეუწყობს მი
წის დეგრადაციაზე მონიტორინგის სისტემის
ჩამოყალიბებას, ასევე, ჩართულ უწყებათა 
კოორ
 დინირებულ და ეფექტიან საქმიანობას
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 მე
ურნეობის სექტორში  გამოყენებული  აგრო
ქიმიკატების (სასუქები, მელიორანტები, მცე
ნარეთა  დაცვის საშუალებები) გამოყენების
ნორმები. შესაბამისად, არ არსებობს მათი 
კონტროლის მექანიზმები;

• არ არის შემუშავებული  ნორმატიული 
აქტები, რომლებიც ნიადაგს დაიც
 ავს ფიზი
კური, ქიმიურ
 ი და ბიოლოგიურ
 ი დეგრადაცი
ისგან;
• არ არსებობს ბუნებრივი სათიბ-საძოვრე
ბით სარგებლობის მარეგულირებელი დოკუ
მენტი;
• არ არის შემუშავებული  კოდექსი  კარგი 
სასოფლო-სამეურ
 ნეო  პრაქტიკის შესახებ,
რომელიც მოიცავს სოფლის მეურ
 ნეობის ყვე
ლა  დარგს და  მიმართული  იქნება  გაფრქვე
ვების შემცირებასა  და  ნიადაგში  ორგანული 
ნახშირბადის მარაგის ზრდაზე.

პოლიტიკის განმსაზღვრელ დოკუმენტთაანალიზის შედეგად, შესაძლებელია
გამოიყოს ის ძირითადიდოკუმენტები, რომლებსაც განსაკუთრებული
მნიშვნელობაენიჭებასოფლის მეურ
 ეობ
 ის სექტორშიკლიმატის ცვლილების
შერბილებასადაადაპტაციის
 ღონისძიებათაგატარებაში. ესენია:

სოფლის მეურნეობისადა
სოფლის განვითარების
2021-2027 წლების
სტრატეგია;

2021-2027 წლების სტრატეგიის დოკუმენტის
მნიშვნელობა  და  გადამწყვეტი  როლი  კლი
მატის ცვლილების შერბილებისა და მასთან
ადაპტაციის კუთხით, ხაზგასმულია  საქარ
თველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის
სტრატეგიაში1.  ამგვარად, 2021-2027 წლების
სტრატეგიასა  და  შესაბამის სამოქმედო  გეგ
მაში  კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირე
ბული  საკითხების აქტუალიზაცია  მნიშვნე

სოფლის მეურნეობისადა
სოფლის განვითარების 20212027 წლების სტრატეგიის
სამოქმედოგეგმა2021-2023.

ლოვანი  წინაპირობაა  თანმდევ პრაქტიკულ
ღონისძიებათა განსახორციელ
 ებლად. ამ მი
მართულებით, ძირითადი  რეკომენდაციები 
მომზადდა  საბაზისო  კვლევის ფარგლებში.
დაინტერესებულ მხარეებთან განხილვის
შემდეგ, მოხერხდა მათი გავრცობა/დეტალი
ზაცია, რაც დაწვრილებით აის ახა 4.1 შესაბა
მის ქვეთავში.

1 საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგემა,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურ
 ნეობის სამინისტრო, 2020.
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3.3.

ინსტიტუციური მოწყობა
განხილული  კანონებისა  და  ნორმატიულ
 ი 
დოკუმენტების აღსრულებას სახელმწიფოს
მხრიდან აკონტროლებს საქართველოს გა
რემოს დაცვისა და სოფლის მეურ
 ნეობის სა
მინისტრო, დაქვემდებარებულ უწყებებთან
ერთად. მათი  ფუნქციებ
 ი  კლიმატის ცვლი
ლებისა  და  სოფლის მეურნეობის ჭრილში 
განხილულია ქვემოთ:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფ
ლის მეურნეობის სამინისტრო -  აღმასრუ
ლებელი  ხელისუფლების დაწესებულება,
რომელსაც წამყვანი  როლი  აკისრია  კლი
მატის ცვლილების სფეროში  სახელმწიფო 
პოლიტიკის
შემუშავება-განხორციელების
კუთხით. მის დაქვემდებარებაში  არსებული 
უწყებები, რომლებიც უშუალოდ იკვლევენ და 
მონიტორინგს უწევენ კლიმატურ პარამეტ
რებს, შეიმუშავებენ სოფლის მეურ
 ნეობის
სექტორში  კლიმატის ცვლილებით ნაკარნა
ხევ საადაპტაციო და შემარბილებელ ღონის
ძიებ
 ებს.
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო -  შე
ისწავლის კლიმატის ცვლილების ფიზი
კურ პროცესებს და  მონაწილეობს შესაძლო 
უარყოფითი შედეგების შემარბილებელ, ასე
ვე, საადაპტაციო ღონისძიებათა შემუშავება
ში.
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო -  მი
სი  ფუნქციაა   სურსათის/ცხოველის საკვების
უვნებლობის შემოწმება, ასევე, ვეტერინარუ
ლი  და  ფიტოსანიტარული  კონტროლი. ეს
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კლიმატის
ცვლილების ფონზე, რასაც ახლავს მავნე
ბელთა და დაავადებათა გავრცელების ხელ
შემწყობი პირობების შექმნა და დასნებოვნე
ბის ალბათობის გაზრდა.
შპს „საქართველოს მელიორაცია“  - პასუხის
მგებელია  სარწყავი  და  სადრენაჟო  სისტე
მების მართვაზე. კერძოდ, იგი  ფლობს სარ
წყავ და  სადრენაჟო  ინფრასტრუქტურას და 
შესაბამის მომსახურებას აწვდის ფიზიკურ
და  იურიდიულ პირებს ქვეყნის მასშტაბით.
ამგვარად, კომპანიას მნიშნელოვანი  როლი 
აკისრია კლიმატის ცვლილების ფონზე სოფ
ლის მეურ
 ნეობის სარწყავი წყლით უზრუნვე
ლყოფაში.
სსიპ სოფლის მეურნეობ
 ის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი -  მისი მიზანია: სოფლის
მეურნეობ
 ისა და სურსათის წარმოების განვი

თარება მეცნიერული კვლევების მეშვეობით;
მცენარეთა  და ცხოველთა აგრობიომრავალ
ფეროვნების შენარჩუნება; ნიადაგურ-კლი
მატურ პირობებთან ადაპტირებული  ახალი 
ჯიშების გამოყვანა  და  არსებული  ჯიშების
გაუმჯობესება; ენერგოდამზოგავი  და  ეფექ
ტიანი  ტექნოლოგიებ
 ის შემუშავება-გავრცე
ლება  ფერმერულ მეურნეობებში; რისკების
შეფასება  სურსათის უვნებლობის, ვეტერი
ნარიისა  და  მცენარეთა  დაცვის სფეროებში;
დეგრადირებული  ნიადაგების კვლევა  და 
აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებათა  შე
მუშავება; ნიადაგში  ორგანული  ნახშირბა
დის მარაგის, როგორც მიწის დეგრადაციის
ერთ-ერთი  ინდიკატორის შეფასება  და  მისი 
სეკვესტრის უნარის განსაზღვრა  (ეს განსა
კურებით მნიშვნელოვანია  კლიმატის ცვლი
ლებაზე  პასუხისმგებელი  ძირითადი  აირ
 ის
-  ნახშირორჟანგის ორგანულ ნივთიერება
თა  სახით შესაბოჭად ნიადაგში). ცენტრის
ერთ-ერთი  ძირითადი  ფუნქციაა  ფერმერთა 
ცოდნისა  და  ცნობიერების ამაღლება  ტრე
ნინგების ჩატარებითა  და  თემატური  რეკო
მენდაციების მიწოდებით.
სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათ
სარგებლობის მონიტორინგის ეროვნუ
ლი სააგენტო -  მისი  უფლებამოსილების
სფეროს განეკუთვნება  მონაწილეობ
 ა  ისეთ
პროცესებში, როგორიცაა: სასოფლო-სამეუ
რნეო  დანიშნულების მიწის მდგრადი  მარ
თვის სახელმწიფო  პოლიტიკის შემუშავებ
 ა 
და  განხორციელ
 ება; ასევე, გაუდ
 აბნოებ
 ასა 
და  მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლისა  და 
ნიადაგის ნაყოფიერ
 ების აღდგენის ღონის
ძიებათა  დაგეგმვა. სააგენტოს ძირითადი 
ფუნქციაა  მიწის ბალანსის შედგენა, სასო
ფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის რე
სურსების აღრიცხვა და მონაცემთა  ერთიანი 
ბაზის შექმნა.
სოფლის განვითარების სააგენტო -  ძირი
თადი უწყება, რომელიც ახორციელ
 ებს გარე
მოს დაცვისა  და  სოფლის მეურ
 ნეობ
 ის სამი
ნისტროს მიერ ინიცირებულ პროექტებსა და 
პროგრამებს.

#EU4Climate
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3.4.
საქართველოს
სოფლის მეურ
 ნეო
ბის განვ ითარების
ერთიან
 სახელმწი
ფოპოლიტიკ ას
შეიმ
 უშავებს და
განახორციელებს
საქართველოს გა
რემოს დაცვისადა
სოფლ
 ის მეურ
 ნეო
ბის სამინისტრო

დაინტერესებული მხარეები
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვი
თარების ერთიან სახელმწიფო  პოლიტიკას
შეიმუშავებს და განახორციელ
 ებს საქართვე
ლოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურ
 ნე
ობის სამინისტრო. მის უფლებამოსილებას
განეკუთვნება  გარემოს დაცვის, სოფლის
მეურნეობ
 ისა  და  სოფლის განვითარების
სფეროთა  მართვა  და  ხელშეწყობა. ამ მი
მართულებით, სამინისტრო  საქმიანობს და
ქვემდებარებულ ორგანიზაციებთან ერთად,
მათი კომპეტენციების შესაბამისად.
გარდა  სახელმწიფო  სტრუქტურებისა, მნიშ
ვნელოვანია  არასამთავრობო  სექტ
 ორის
წვლილიც, რომელიც აქტიურად არის ჩართუ
ლი  კლიმატის ცვლილებასთა
 ნ დაკავშირე
ბულ პროექ ტთა  განხორციელებაში  და  უამ

სექტორი

დაინტერესებულიმხარე

სამთავრობო სტრუქტურები

საქართველოს პარლამენტი - Parliament of Georgia (PA)
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - Min
istry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA):
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო
სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონი
ტორინგის ეროვნული სააგენტო
ა(ა)იპ პროექტების მართვის  სააგენტო
შპს „საქართველოს მელიორ
 აცია“
სსიპ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

საერთაშორისო ორგანიზაციები/
დონორები - International Organiza
tions / Donors (IO/D)

ცხრილი1:
დაინ
 ტერესებული
მხარეები

რავ მონაცემსა  თუ  ინფორმაციას აგროვებს
ამ კუთხით. აღსანიშნავია ფერმერთა ასოცი
აციებ
 ი, რომლებიც მუდმივად ზრუნავენ თა
ვიანთი  წევრების გადამზადებასა  და  ცნო
ბიერ
 ების ამაღლებაზე, ასევე, მათ აცნობენ
თანამედროვე  კლიმატგონივრულ ტექნო
ლოგიებ
 ს.
დარგის განვითარებაში  მნიშვნელოვანია  იმ
სამეცნიერ
 ო  და  სასწავლო-კვლევით დაწესე
ბულებათა როლიც, რომლებიც ქმნიან მეცნი
ერულ ცოდნას და  პასუხისმგებელნი  არიან
კადრების მომზადებაზე.
დაინტერესებულ მხარეთა სრული სია მოცე
მულია ქვემოთ, N 1 ცხრილში.

FAO
IFAD
GIZ
USAID

ADA
SIDA
SDC
JICA

არასამთავრობო ორგანიზაციე
ბი - Non-governmental Organizations
(NGOs)

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“
საქართველოს ფერმერთა ასოციაც
 ია Farmers Associations (FA)
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC Caucasus)
კავკასიის გარემოსდაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციათა 
ქსელი (CENN)
სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი (NA
CRES)
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობ
 ა/დედამიწის მეგობრები –
საქართველო

სამეცნიერო და სასწავლო-კვლე
ვითი ორგანიზაციები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია - 
Georgian Academy of Agricultural Sciences (GAAS)
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი - Agricultural University
of Georgia (AUG)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - Georgian Technical
University (GTU)

კერძო სექტორი

ფერმერები/მიწათმოსარგებლეებ
 ი - Farmers / Land Users (Fa/LU)

ფართო საზოგადოება

მოქალაქეებ
 ი - General Public (Citizens) (GP)

#EU4Climate
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დაინტერესებულ მხარეთა  ანალიზის დას
კვნით ეტაპზე  შემუშავდა  გავლენა-ინტერე

სების მატრიცა, რომელიც წარმოდგენილია 
ქვემოთ,  N 1 დიაგრამაზე.

ამ მიზნით, საწყის ეტაპზეიდენტიფიცირებულიდაინტერესებულიპირებიშეფა
სდნენ სოფლის მეურ
 ნეობ
 ის სექტორისადაკლიმატის ცვლილების თემატიკაში
ჩართულობის კუთხით:
• მაღალი გავლენისა და მაღალი ინ
ტერესის მქონე პირთა ჯგუფს მიეკუთვნენ
უწყებები/პირები, რომლებიც განსაზღვრავენ
და  წარმართავენ პოლიტიკას, სტრატეგიასა 
და  სამოქმედო  გეგმებს, ასევე, უფლებამო
სილნი  არიან, განკარგონ სათანადო  რესურ
სები, მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები;
• მაღალი გავლენისა და დაბალი ინტე
რესის ჯგუფში განისაზღვრნენ ის უწყებები/
დაინტერესებული  პირები, რომელთა  უშუა
ლო ინტერესი შეიძლება არ არის კლიმატის
ცვლილების საკითხთა  აქტუალიზაცია  (მაგ:
საქმიან
 ობის ფართო  სპექტრიდან გამომდი
ნარე), თუმცა  მნიშვნელოვანი  გავლენის მო
ხდენა შეუძლიათ ამ პროცესზე;
• ორ გან იზ აც იე ბ ი/ უწ ყებ ებ ი/ დაი ნ ტერ ე
სებული  პირები, რომლებიც უშუალოდ არ
განსაზღვრავენ სექტორულ პოლიტიკას და 
უფლებამოსილნი  არიან
 , დაამტკიცონ საკა
ნონმდებლო აქტები, ასევე, ეროვნულ დონე

მაღალი

ზე გასატარებელი პოლიტიკის დოკუმენტები,
ერთიანდებიან დაბალი გავლენისა და მა
ღალი ინტერესის კატეგორიაში, ვინაიდ
 ან
მათ უშუალოდ ეხებათ ეროვნულ დონზე  მი
ღებულ გადაწყვეტილებათა  შესრულება  და/
ან ეს გადაწყვეტილებები  გავლენას ახდენს
მათ საქმიანობაზე;
• დაბალი გავლენისა და დაბალი ინ
ტერესის მქონე პირებად მიჩნეულ
 ნი  არი
ან ის ორგანიზაციები/პირები, რომლებიც
უშუალოდ არ არიან ჩართულნი  პოლიტიკის
განსაზღვრასა  და  ამ მიმართულებით საკა
ნონმდებლო  მუშაობაში. მათი  საქმიანობა 
პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება სოფლის
მეურ
 ნეობას კლიმატის ცვლილების კუთხით,
ამ სექტორში  მიღებული  პოლიტიკური  და 
საკანონმდებლო  გადაწყვეტილებები  გარ
კვეულ გავლენას ახდენს მათზე და, შესაბამი
სად, მნიშვნელოვანია მათი ინფორმირება.

PG

MEPA

გავლენა

IO/D

GAAS
FA
AUG

დიაგრამა1:

GTU
Fa/LU

დაბალი

გავლენა-ინტერესების
მატრიცა- სოფლის
მეურნეობის სექტორი2

NGOs

GP

დაბალი

ინტერესი

მაღალი

2 მატრიცაში წითლად აღნიშნულია სახელმწიფო სექტორი, ნარინჯისფრად - კერძო სექტორი, მწვანედ - 

სამოქალაქო სექტორი, დონორები და საზოგადოებ
 ა.

მატრიცაში გამოყენებული აბრევიატ
 ურები იხილეთ დაინტერესებულ მხარეთა ცხრილში (N 1).
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3.5.

ძირითადი მიგნებები
არსებული მდგომარეობ
 ის ანალიზის საფუძ
ველზე, შეიძლება  გამოიყოს შემდეგი  ძირი
თადი დასკვნები:
• კლიმატის ცვლილებისადმი  სოფლის
მეურნეობ
 ის სექტორის მოწყვლადობა  მა
ღალია. ზემოთ განხილულ პოლიტიკის დო
კუმენტებში, სამოქმედო  გეგმებსა  და  კანონ
მდებლობაში  გამოკვეთილია  ამ საკითხის
მნიშვნელობაც და  შესაბამისი  ქმედითი  ნა
ბიჯების გადადგმის აუცილებლობაც, თუმცა 
სუსტად არის ასახული  კონკრეტული  გზე
ბი  სექტორის მდგრადობის გასაზრდელად;
ამან კი შეიძლება გაზარდოს უკვე არსებული 
რისკები  და  დარგის მოწყვლადობა  კლიმა
ტის ცვლილების მიმართ;
• რეკომენდებულია, სოფლის მეურნეობი
სა და სოფლის განვითრების 2021-2027 წლე
ბის სტრატეგიაში ნათლად გაიწეროს კონკრე
ტული  მიზნები  და  ამოცანები, მიმართული 
შემარბილებელ ღონისძიებ
 ათა  დანერგვა
-გავრცელებაზე. ამ პროცესში  იგულისხმე
ბა  როგორც სათბურის აირების გაფრქვევის
შემცირება  და  ნახშირბადის დაგროვების
ხელშეწყობა  ნიადაგსა  და  მცენარეულ
 ბიო
მასაში, ისე ადაპტაციის ღონისძიებათა ეფე
ქტიანი განხორციელ
 ება;
• მნიშვნელოვანია  არსებული  საკანონ
მდებლო ვაკუუმის შევსება, რაც გაზრდის სო
ფლის მეურნეობის სექტორის მდგრადობას
კლიმატის ცვლილებების მიმართ. ეს რეალუ
რი პროცესია, რადგან:

მომზადებულია  კანონპროექტი  ქარ
საფარი  (მინდორდაცვითი) ზოლის
შესახებ;
მომზადებულია  კანონპროექტი  ნია
დაგის დაცვის შესახებ არსებული ორი 
კანონის გაერთიანება-განახლებისა
თვის;
მომზადებულია  ცვლილება  მთავრო
ბის #424 დადგენილებაში შესატანად,
რომელიც ითვალისწინებს დამატები
თი კონტროლის მექანიზმთა შემოღე
ბას ნიადაგის ფიზიკური  დეგრადაცი
ისგან დასაცავად;
დაგეგმილია  სათიბ-საძოვართა  მარ
თვის ეროვნული  პოლიტიკის შემუშა
ვება  და  შესაბამისი  საკანონმდებლო 
ბაზის შექმნა  2022 წლისთვის (გლო
ბალური  გარემოსდაცვითი  ფონდის
(GEF) მხარდაჭერით დაწყებული პრო
ექტის - Achieving Land Degradation Neu
trality Targets of Georgia through Resto
ration and Sustainable Management of
Degraded Pasturelands - ფარგლებში);
მომზადებულია  სახელმძღვანელო 
კარგი  სასოფლო-სამეურ
 ნეო  პრაქტი
კის შესახებ, სოფლის მეურნეობის
სექტორიდან ამიაკის გაფრქვევის შე
სამცირებლად. დაგეგმილია  მისი  ჩა
მოყალიბება კოდექსის სახით.
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ჩარჩო
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საკვანძო
პრობლემები
დაარსებული
პოლიტიკური/
საკანონმდებლო
ჩარჩო

განხილულ დოკუმენტთა  ანალიზის საფუ
ძველზე, გამოიკვეთა  ძირითადი  ხარვეზე
ბი  და  სიცარიელეები  სოფლის მეურნეობის
სფეროს პოლიტიკის დოკუმენტებსა და საკა
ნონმდებლო ჩარჩოში. კერძოდ:
სექტორის განვითარების სტრატეგიულ

დოკუმენტში  კლიმატის ცვლილების შერბი
ლებისა და მასთან ადაპტაციის ღონისძიებ
 ე
ბი  ზოგადია  და  ნაკლებად აისახება  კონკრე
ტულ გეგმებში;
სტრატეგიის დოკუმენტებში  პრაქტიკუ
ლად არ აისახება  გეგმები, რომლებიც მიე
მართება სოფლის მეურ
 ნეობ
 ის სექტორიდან
სათბური  გაზების გაფრქვევის შემცირებას
და  ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების
შერბილებას;
არ არის მიღებული  კანონი/ნორმატიუ
ლი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს სა
ერთო  საძოვართა  მდგრად გამოყენებას და 
შექმნის საკანონმდებლო  რეგულირების მე
ქანიზმს. არსებულ კანონმდებლობაში  მხო

ლოდ 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,
ამგვარი მიწის კატეგორიებს შორის, რისი შე
საძლებლობაც დაშვებულია  საქართველოს
კანონით „მიწის მიზნობრივი დანიშნულების
განსაზღვრისა  და  სასოფლო-სამეურნეო  და
ნიშნულების მიწის მდგრადი  მართვის შესა
ხებ“;
არ არის მიღებული  კანონი  ქარსაფა
რი  (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ,
რასაც
განსაკუთრებული  მნიშვენლობა 
ენიჭება  კლიმატის ცვლილების ზემოქმე
დების შერბილებასა  და  მასთან ადაპტა
ციაში. მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი  კა
ნონპროექ ტი  უკვე  მომზადდა  და  განხილვის
სტადიაზეა;
არ არის მიღებული  დადგენილება  „მი
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წის დეგრადაციის ეროვნული  ინდიკატორე
ბისა და მათი განსაზღვრის მეთოდოლოგიის
დამტკიცების შესახებ“, რომელიც უკვე მომზა
დებულია. მისი  ამოქმედება  ხელს შეუწ ყობს
მიწის დეგრადაციაზე მონიტორინგის სისტე
მის ჩამოყალიბებას, ასევე, ჩართულ უწყება
თა კოორ
 დინირებულ და ეფ
 ექტიან საქმიანო
ბას ამ მიმართულებით;
არ არის მიღებული  დადგენილება  „ნი
ადაგის დაბინძურების ხარისხის ტექნიკური 
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“, რო
მლის განახლებული ვერსია ასევე მომზადე
ბულია;
არ არის დარეგულირებული  სოფლის
მეურნეობის სექტორში ნებადართული აგრო
ქიმიკატების (სასუქები, მელიორანტები, მცე
ნარეთა  დაცვის საშუალებები) გამოყენების
ნორმები. შესაბამისად, არ არსებობს მათი 
კონტროლის მექანიზმები;
არ არის შემუშავებული  ნორმატიული 
აქტები, რომლებიც ნიად
 აგს დაიცავს ფიზი
კური, ქიმიური  და  ბიოლოგიურ
 ი  დეგრადა
ციისგან. ამ მიმართულებით, აღსანიშნავია 
ნიადაგის დაცვაზე  მომზადებული  განახლე
ბული  კანონპროექტი  და  დაგეგმილი  ცვლი
ლება  ტექნიკურ რეგლამენტში  „ნიადაგის

ნაყოფიერ
 ი  ფენის მოხსნის, შენახვის, გამო
ყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“;
არ არის შემუშავებული  კოდექსი  კარგი 
სასოფლო-სამეურნეო  პრაქტიკის შესახებ,
რომელიც მოიცავს სოფლის მეურნეობის
ყველა დარგს. ამ საკითხზე დღეისათვის მო
მზადებულია  მხოლოდ პრაქტიკული  სახელ
მძღვანელო  სოფლის მეურ
 ნეობის სექტორი
დან ამიაკის გაფრქვევის შესამცირებლად.
შესაბამისად, საჭიროა  ანალოგიური  დოკუ
მენტების მომზადება ისეთ საკითხებზე, რო
გორიცაა: სათბური გაზების გაფრქვევათა შე
მცირება ცხოველთა სადგომებიდან, ნაკელის
მართვა  (შენახვა, გამოყენება), ცხოველთა 
კვების არასათანადო  პრაქტიკა, სინთეზური 
სასუქის გამოყენება, ორგანული  ნარჩენების
დაწვა და ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის
მარაგის ზრდა, ორგანული და მწვანე სასუქის
გამოყენება, ნიადაგის ზედაპირული დამუშა
ვების პრაქტიკის დანერგვა და ა.შ.
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რეკომენდაციები

შერჩეულ დოკუმენტებში  („საქართველოს
სოფლის მეურნეობ
 ისა და სოფლის განვითა
რების სტრატეგია 2021–2027“ და „საქართვე
ლოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის გან
ვითარების 2021–2027 წლების სტრატეგიის
2021-2023 წლების სამოქმედო  გეგმა“) კლი
მატის ცვლილების საკითხთა  აქტუალიზა
ციისთვის, დაწვრილებითი  რეკომენდაციებ
 ი 
მოცემულია N 2 ცხრილში, ზოგადად კი გასა
თვალისწინებელია შემდეგი რჩევები:
1) გაძლიერ
 დეს სოფლის მეურნეობის სექტო
რში  საკონსულტაციო  სამსახურთა  შესაძ
ლებლობები  კლიმატის შერბილებისა  და 
მასთან ადაპტაციის ღონისძიებათა  გასატა
რებლად;
2) შეისწავლონ კლიმატის ცვლილების ზე
მოქმედება  სოფლის მეურნეობის სექტორის

ყველა  მიმართულებით, რაც   სრულფასოვან
წარმოდგენას შექმნის არსებულ რისკებზე;
3) ხელი  შეეწ ყოს მეტეოროლოგიურ
 ი  დაკვი
რვების ქსელის განახლებას, ასევე, დაფარ
ვის არეალის გაზრდას, ქვეყნის მასშტაბით
სრული  კლიმატური  სურათის შესაქმნელად
და პროგნოზირების გასაუმ
 ჯობესებლად;
4) ხელი შეეწყოს წყლის დამზოგავი სარწყავი 
მეთოდებისა  (წვეთოვანი, დაწვიმებითი) და 
ფერტიგაციის გავრცელებას;
5) სარწყავ წყალზე  ფიქსირებული  ტარიფი 
შეიცვალოს მოცულობითი ან შერეული ტარი
ფით;
6) შეივსოს არსებული  საკანომდებლო  ვაკუ
უმი და შემუშავდეს მექანიზმები, რომლებიც
ხელს შეუწ ყობს ამ ფარგლებში დაწესებული 
რეგულაციების ამოქმედებას.
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პრობლემა
სტრატეგია არ
ითვალისწინებს
კლიმატის ცვლი
ლების შერბილე
ბას.

დაკავშირებუ
ლიდოკუმენტი

შეუსაბამობის
კონტექსტი

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა 
და სოფლის
განვითარების
სტრატეგია 

სტრატეგიის მიზანი 2
- „ბუნებრივი რესურსე
ბის მდგრადი გამოყე
ნება, ეკოსისტემების
შენარჩუნება, კლიმატის
ცვლილებასთან ადა
პტაცია“ - არ მოიცავს
კლიმატის ცვლილების
შერბილებას.

სტრატეგიის მე-2 მიზანში აისახოს
კლიმატის   ცვლილების შერბილება.

სტრატეგიის მიზანი 2,
ამოცანა 1 - „გარემო
სთან ადაპტირებული,
კლიმატგონივრული 
სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკის გავრცელება 
და ბიო/ორგანული წა
რმოების განვითარების
ხელშეწყობა“ - არ  მოი
ცავს კლიმატის ცვლი
ლების შემარბილებელ
ღონისძიებებს.

დაემ
 ატოს კლიმატის ცვლილების შემა
რბილებელი ღონისძიებ
 ები:

2021 – 2027.

სტრატეგია არ
ითვალისწინებს
კლიმატის ცვლი
ლების შემარბი
ლებელ ღონის
ძიებებს.

საქართვე
ლოს სოფლის
მეურნეობისა 
და სოფლის
განვითარების
სტრატეგია 2021
– 2027.

კონკრეტულირეკომენდაციები

1) სათბურის აირების გაფრქვევის შე
მცირება კარგი სასოფლო-სამეურ
 ნეო 
პრაქტიკის გავრცელების ხელშეწყობით,
როგორიცაა:
• ს/ს წარმოების პროცესში წარმო
შობილი ცხოველური და მცენარეული 
ორგანული  ნარჩენების სწორი მართვა,
მათ შორის, მინდვრად ნარჩენების ღია 
წესით დაწვის პრაქტიკის შეცვლა; ორგა
ნული ნარჩენების ნიადაგში ინტეგრაცი
ა, ანაერ
 ობული  გადამუშავება  ბიოგაზის
დანადგარებით და ს/ს და საყოფაცხო
ვრებო ნარჩენების აერობული კომპო
სტირება;
• ნიადაგისთვის მინიმალური მცენარე
ული საფარველის უზრუნველყოფა;
• ნიადაგის მინიმალური დამუშავება;
• პირუტყვის კვების რაციონ
 ისა და სა
დგომთა მოვლის გაუმ
 ჯობესება.
2) ატმოსფეროში არსებული ნახშირბა
დის სეკვესტრის ხელშეწყობა ნიადაგში 
ორგანულ ნახშირბადად გარდაქმნით,
რისთვისაც მნიშვნელოვანია:
• ნიადაგის დაცვითი და გასაუმჯობესე
ბელი ღონისძიებების გატარება;
• მინდორსაცავი (ქარსაფარი) ზოლების
მოწყობა;
• საძოვართა მართვის გაუმჯობესება;
• დეგრადირებული მიწების აღდგენა;
• 3) სურსათის წარმოებისა და მიწო
დების მთლიანი ჯაჭვის (ფერმიდან
მომხმარებლამდე)  კლიმატნეიტრალუ
რობის ხელშეწყობა.
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სტრატეგია არ
მოიცავს მექანი
ზმს კლიმატის
ცვლილებასთან
ადაპტაციის ამო
ცანათა შესასრუ
ლებლად

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობისა 
და სოფლის
განვითარების
სტრატეგია 
2021 – 2027.

არ არის განხილული მე
ქანიზმი შემდეგი ამოცა
ნების შესასრულებლად:

დაემატოს ამ ამოცანათა შესრულების
მექანიზმები.

1) გარემოსთან ადაპტი
რებული, კლიმატგო
ნივრული სასოფლო
-სამეურნეო პრაქტიკის
გავრცელება და ბიო/
ორგანული წარმოების
განვითარების ხელშე
წყობა;
2) ენერგოეფექტური  და  
განახლებადი  ენერგიის  
ტექნოლოგიებ
 ისა  და  
პრაქტიკის  დანერგვა;
3) აგრო-ბიომრავალფე
როვნების შენარჩუნება.

ფერმერები/მეწა
რმეები არასა
კმარისად არიან
ინფორმირებუ
ლნი კლიმატის
ცვლილების
შერბილებასა და 
მასთან ადაპტა
ციაზე.

საქართვე
ლოს სოფლის
მეურნეობისა 
და სოფლის
განვითარების
სტრატეგია 2021
– 2027;
საქართველოს
სოფლის მეუ
რნეობისა და სო
ფლის განვითა
რების 2021-2027
წლების სტრატე
გიის 2021-2023
წლების სამოქმე
დო გეგმა.

სტრატეგიის მე-2 მიზნის
მიღწევა გართულდება 
ფერმერთა/მეწარმეთა 
არასაკმარისი ინფორმი
რებულობის პირობებში.

სტრატეგიის 1-ლი მიზნის 1-ელ ამოცა
ნაში ხაზი გაესვას კლიმატის ცვლილე
ბას და მასთან დაკავშირებული საკითხე
ბის აქტუალიზაციას.

საექსტენციო 
სამსახურები 
კლიმატის ცვლი
ლებასთან და
კავშირებულ ს/ს
პრაქტიკასა და 
ტექნოლოგიებს
არასათანადო 
დონეზე ასწა
ვლიან/აწოდებენ
ფერმერებს.

საქართველოს
სოფლის მეუ
რნეობისა და სო
ფლის განვითა
რების 2021-2027
წლების სტრატე
გიის 2021-2023
წლების სამოქმე
დო გეგმა.

აქტივობა 1.1.1. ფერმე
რთათვის ეფექტიანი 
საექ სტენციო მომსახუ
რების მიწოდება.

აქტივობაში აისახოს ინფორმაციის /ცო
დნის მიწოდება საუკეთესო სასოფლო
-სამეურ
 ნეო პრაქტიკასა და კლიმატგონი
ვრულ ტექნოლოგიებზე.

არასაკმარისი 
პრიორიტეტი 
ენიჭება ფინა
ნსური მხარდაჭე
რის მისაღებად
წარდგენილი 
საუკეთესო სასო
ფლო-სამეურ
 ნეო 
პრაქტიკისა და 
კლიმატგონი
ვრული ტე
ქნოლოგიების
დანერგვას, ან
ისინი საერთოდ
არ არსებობს.

საქართველოს
სოფლის მეუ
რნეობისა და სო
ფლის განვითა
რების 2021-2027
წლების სტრატე
გიის 2021-2023
წლების სამოქმე
დო გეგმა.

აქტივობა 1.2.1. „ქვემო
დან ზემოთ“ პრინციპით,
ინიციატივების მხარდა
ჭერის კრიტერიუმთა 
შემუშავება.

„ქვემოდან ზემოთ“ პრინციპით ინი
ციატივების მხარდაჭერის ძირითად
კრიტერიუმ
 ად განისაზღვროს შემოთავა
ზებული ინიციატივის უპირატესობა კლი
მატის ცვლილების შერბილებისა და/ან
მასთან ადაპტაციის კუთხით.
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კოოპერატივთა
მხარდაჭერის
პროგრამებში
დაბალი
პრიორიტეტი
ენიჭება
კლიმატის
ცვლილების
საკითხებს.

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

აქტივობა 1.2.2.
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივთა აღჭურვა
გადამამუშავებელი
დანადგარებით.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივთა
ინფრასტრუქტურა განვითარდეს
დარგში არსებული საუკეთესო
კლიმატგონივრული ტექნოლოგიების
გამოყენებით.

ფერმერთა
მხარდაჭერის
სახელმწიფო
პროგრამები
არასაკმარისად
ითვალისწინებს
ან სრულად
უგულებელყოფს
კლიმატის
ცვლილებას.

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:

აღნიშნულ პროგრამებში ფინანსური
მხარდაჭერის წინაპირობად
განისაზღვროს კლიმატის შერბილებისა
და მასთან ადაპტაციის ღონისძიებები,
პროგრამის/პროექტის სპეციფიკის
გათვალისწინებით.

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 ასაღები
ტექნიკის შეძენის
თანადაფინანსება;
მოსავლის
ასაღები ტექნიკის
თანადაფინანსების
პროექტი.
აქტივობა 1.2.8.
შემნახველ და
გადამამუშავებელ
საწარმოთა შექმნის/
გადაიარაღების
თანადაფინანსება.
აქტივობა 1.2.12.
სასათბურო კლასტერის
მოწყობა; იმერეთის
აგროზონა.

წყლის
დანაკარგები
სარწყავ
სისტემაში
და მისი
არამიზნობრივი
ხარჯვა.

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

სამოქმედო გეგმა
არ ითვალისწინებს
სარწყავის წყლის
ხარჯვის აღრიცხვასა
და სატარიფო სქემის
შეცვლას.

აღირიცხოს სარწყავი წყლის ხარჯვა
და შეიცვალოს სატარიფო სქემა
მოხმარებული წყლის მოცულობის
მიხედვით, ან შერეული ტარიფის
შემოღებით.
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არ არის
განსაზღვრული
კლიმატის
ცვლილების
შერბილების
შესაძლებლობები
სოფლის
მეურნეობის
სექტორისთვის.

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

სამოქმედო გეგმა
არ ითვალისწინებს
კლიმატის ცვლილების
შერბილების
შესაძლებლობათა
განსაზღვრას:

კლიმატთან
ადაპტირებული
ცხოველთა
და მცენარეთა
ახალი ჯიშების/
ჰიბრიდების
ნაკლებობა.

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

სამოქმედო გეგმა
არ ითვალისწინებს
კლიმატთან
ადაპტირებულ, მათ
შორის, ადგილობრივ
ცხოველთა და
მცენარეთა ახალი
ჯიშების/ჰიბრიდების
შექმნა-გაუმჯობესებას:

განისაზღვროს კლიმატის ცვლილების
შერბილების შესაძლებლობები.

აქტივობა 2.1.1.
კლიმატის
ცვლილებასთან
ადაპტაციის
შესაძლებლობათა
განსაზღვრა და
ხელშეწყობა.
ხელი შეეწყოს კვლევებს, რომლებიც
მიემართება კლიმატთან ადაპტირებულ
ცხოველთა და მცენარეთა ახალი
ჯიშების/ჰიბრიდების შექმნას და
გაფართოვდეს სამეცნიერო საქმიანობა
ამ მიმართულებით.

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