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2019	წლიდან	საქართველოში	ხორციელდება	
ევროკავშირის	 რეგიონული	 ინიციატივა	
„ევრო		კავშირი	 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	 გავლე	ნის	
შემცირებაში.	ექვსივე	ქვეყანაში	პროექ	ტი	EU
4Climate	 გაეროს	 განვითარების	 პროგრამასა	
(UNDP)	 და	 ეროვნულ	 მთავრობებთან	 მიღწე
ული	 შეთანხმების	 საფუძველზე	 თანამ	შ
რომლობს.

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

წინასიტყვაობა

დეტალური	რეკომენდაციები	საქართველოს	ენერგეტიკის	სექტორში	
კლიმატის	ცვლილების	საკითხთა	აქტუალიზაციისთვის
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ზოგადი
ფონი

დე	ტა	ლუ	რი		რე	კო	მე	ნდაციები		საქართვე	ლო	ს	სოფლი	ს	მეურნეობი	ს	
სე	ქტო	რში		კლიმატი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	საკი	თხთა		ა	ქტუალიზაციი	სთვი	ს
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საქართველომდიდარიასოფლისმეურნეობისტრადიციებით,რაცმისიისტორი
ის,მენტალიტეტისადაკულტურულიმემკვიდრეობისგანუყოფელინაწილია.სო
ფლისმეურნეობამმნიშვნელოვანიროლიითამაშაქართულისახელმწიფოებრიო
ბისჩამოყალიბებაშიდადიდიწვლილიშეიტანამისეკონომიკურგანვითარებაში.

ქვე	ყნი	ს	 მთლი	ა	ნი		 ტე	რი	ტო	რი	ი	ს	 43.4%ს	 (3	
მი	ლი	ო	ნ	 ჰა	ზე		 მე	ტს)	 შე	ა	დგე	ნს	 სა	სო	ფლო	
სა	მე	უ	რნე	ო		 და	ნი	შნუ	ლე	ბი	ს	 მი	წე	ბი	,	 მა	თ	 შო
რი	ს,	 სა	ძო	ვრე	ბი		 და		 სა	თი	ბე	ბი	.	 და	რჩე	ნი	ლი		
ტე	რი	ტო	რი	ი	ს	 43%	 ტყი	თ	 ა	რი	ს	 და	ფა	რუ	ლი	.	
სა	ქა	რთვე	ლო	,	 რო	გო	რც	 მთი	ა	ნი		 ქვე	ყა	ნა	,	 ხა
სი	ა	თდე	ბა		 სი	მა	ღლე	ბრი	ვი		 ზო	ნა	ლუ	რო	ბი	თ,	
სა	და	ც	სა	ხნა	ვი		მი	წი	ს	მხო	ლო	დ	39%	მდე	ბა	რე
ო	ბს	ზღვი	ს	დო	ნი	და	ნ	500	მე	ტრზე	;	29%	გა	ნთა
ვსე	ბუ	ლი	ა		5001,000	მ.ზე	,	21%		1,0001,500	მ.
ზე	,	11%	კი			1,500	მ.ზე	.
სა	ქა	რთვე	ლო	ს	 ხე	ლსა	ყრე	ლი		 ნი	ა	და	გუ	რი		 და		
კლი	მა	ტუ	რი		პი	რო	ბე	ბი		ა	ქვს	სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე
ო	ბი	ს	 გა	ნვი	თა	რე	ბი	სთვი	ს	 (მა	თ	 შო		რი	სა	ა		 12	
კლი	მა	ტუ	რი		ზო	ნა		და		20	ტი	პი	ს	ნი	ა	და	გი	).	მრა
ვა	ლი		ე	ნდე	მუ	რი		სა	ხე	ო	ბა		შე	სა		ნი	შნა	ვ	 წყა	რო	ს	
ქმნი	ს	მცე	ნა	რე	თა		მო	სა	შე	ნე	ბლა	დ	და		მე	სა	ქონ
ლე	ო	ბი	ს	 გა	ნვი	თა		რე	ბი	სთვი	ს.	 მრა	ვა	ლფე	რო
ვა	ნი		 ნი	ა	და	გუ	რკლი	მა	ტუ	რი		 პი	რო	ბე	ბი		 ხე	ლს	
უ	წყო	ბს	 ზო	მი	ე	რი		 კლი	მა	ტი	ს	 გა	ვრცე	ლე	ბა	სა		
და		 სუ	ბტრო	პი	კუ	ლი		 კუ	ლტუ	რე	ბი	ს	 ზრდა	ს.	 ა	მ	
კუ	ლტუ	რე	ბი	და	ნ	ა	ღსა	ნი	შნა	ვი	ა		მა	რცვლე	უ	ლი	,	
ა	დრე	უ	ლი		 და		 გვი	ა	ნი		 ბო	სტნე	უ	ლი	,	 ბა	ღჩე	უ
ლი		 კუ	ლტუ	რე	ბი	,	 კა	რტო	ფი	ლი	,	 ტე	ქნი	კუ	რი		
კუ	ლტუ	რე	ბი	,	 ყუ	რ	ძე	ნი	,	 სუ	ბტრო	პი	კუ	ლი		 კუ	ლ
ტუ	რე	ბი	,	 ხი	ლი	ს	 ჯი	შე	ბი		 და		 ა	.შ.	 მი	უ	ხე	და	ვა	დ	
ა	მი	სა	,	 გა	სუ	ლ	 ა	თ	წლე	უ	ლე	ბში		 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	
სო	ფლი	ს	მე	უ	რ	ნე	ო	ბა		და		სუ	რსა	თი	ს	წა	რმო	ე	ბა		
მნი	შვ	ნე	ლო	ვნა	დ	 ჩა	მო	რჩე	ბო	და		 ე	კო	ნო	მი	კი	ს	

სხვა		სე	ქტო	რე	ბს.
2014	წლი	ს	1	ო	ქტო	მბრი	ს	მო	ნა	ცე	მები	თ	
(საყო	ვე	ლ	თა	ო		ა	ღწე	რი	ს	შე	დე	გე	ბი	),	
ქვეყანაში		რე	გი	სტრი	რე	ბუ	ლი	ა		642.2	ა	თასი		
ფერმა	,	რომე	ლთა	გა	ნ	640.0	ა	თა	სი		ა	რი	ს	
შინამეურნეო	ბა	,	2.2	ა	თა	სი		კი			ი	უ	რი	დი	უ	ლი		
პი	რი		(სა	ქსტა	ტი	,	2016).
სა	ე	რთო		ჯა	მში	,	ფე	რმე	ბი		ი	ყე	ნე	ბე	ნ	787.7	ა	თა	ს	
ჰე	ქტა	რ	სა	სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		მი	წა	ს,	ა	ქე	და	ნ	
86.5%ი	თ	(681.1	ა	თა	სი		ჰა	)	სა	რგე	ბლო	ბე	ნ	
ში	ნა	მე	უ	რნე	ო	ბე	ბი	,	ხო	ლო		13.5%ი	თ	(106.6	
ა	თა	სი		ჰა	)		ი	უ	რი	დი	უ	ლი		პი	რე	ბი	.	ფე	რმე	ბი	ს	
უ	მე	ტე	სო	ბა		მცი	რე	ა	:	კე	რძო	დ,	სა	მ	მე	ო	თხე	დზე		
მე	ტი		(77.1%)	ფლო	ბს	1	ჰე	ქტა	რზე		ნა	კლე	ბ	სა
სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		და	ნი	შნუ	ლე	ბი	ს	მი	წა	ს.
ე	რთწლი	ა	ნი		 კუ	ლტუ	რე	ბი	სთვი	ს	 გა	მო	ყე	ნე	
ბუ	ლი		 სა	ვა	რგუ	ლე	ბი		 ა	სე		 ნა	წი	ლდე	ბა	:	 44.6%	
უ	კა	ვი	ა		სი	მი	ნდს,	18.6%		ხო	რბა	ლს,	9.2%		ბოს
ტნე	უ	ლსა		და		 9.2%		 ქე	რი	ს	 ნა	თე	სე	ბს.	ფე	რმე
ბი	ს	სა	კუ	თრე	ბა	ში		 ა	რსე	ბუ	ლი		მრა	ვა	ლწლი	ა	ნი		
კუ	ლტუ	რე	ბი	ს	ფა	რთო	ბი		შე	ა	დგე	ნს	109.6	ა	თა	ს	
ჰე	ქტა	რს,	მა	თ	მი	ე	რ	მრა	ვა	ლწლი	ა	ნი		ნა	რგა	ვე
ბი	სთვი	ს	გა	მო	ყე	ნე	ბუ	ლი		სა	შუ	ა	ლო		ფა	რთო	ბი		
კი		0.4	ჰე	ქტა	რს.	ფე	რმა	თა		93.5%	ფლო	ბს	1	ჰა	
ზე		 ნა	კლე	ბ	 ნა	კვე	თე	ბს,	 რო	მლე	ბზე	ც	 გა	შე	ნე
ბუ	ლი	ა		მრა	ვა	ლწლი	ა	ნი		ნა	რგა	ვე	ბი	.	17.6	ა	თა	ს	
ფე	რმა	ს	 ა	ქვს	 1ჰა		 და		 მე	ტი		 ფა	რთო	ბი	,	 და	კა
ვე	ბუ	ლი		 მრა	ვა	ლწლი	ა	ნი		 ნა	რგა	ვე	ბი	თ,	 ხო	ლო		
1.7	 ა	თა	სს	 კი			 3	 ჰა		და		 მე	ტი	.	 მრა	ვა	ლწლი	ა	ნი		

43.4%
სასოფლო-
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწები

ზოგადი
ფონი01
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ნა	რგა	ვე	ბი	ს	54.2%	ბა	ღე	ბი	ა	,	30.1%		ვე	ნა	ხე	ბი	,	
6.7%		ცი	ტრუ	სი	ს	და		4.2%		ჩა	ი	ს	პლა	ნტა	ცი	ე	ბი	.
2014	წლი	ს	1	ო	ქტო	მბრი	სთვი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბა	თა		
სა	კუ	თრე	ბა	ში		ა	რსე	ბუ	ლი		მსხვი	ლფე	ხა		რქო	სა

ნი		პი	რუ	ტყვი	ს	რი	ცხო	ვნო	ბა		ი	ყო		1,005.0	ა	თა	სი		
სუ	ლი	,	ცხვრი	სა		და		თხი	ს		989.3	ა	თა	სი	,	ღო	რი	ს	
	 213.1	 ა	თა	სი	,	 ხო	ლო		 ფრი	ნვე	ლი	სა			 8,216.0	
ა	თა	სი	.

ქვეყნისსტატისტიკისეროვნულისამსახურისსოფლისმეურნეობისაღწერის
მონაცემთათანახმად(2014),საძოვრებისადასათიბებისსაერთოფართობი,ჯამუ
რად,შეადგენს1,940,400ჰექტარს(მთლიანისავარგულების,დაახლოებით,64%ს).
აქედან1,796,000ჰა(ანუ92%,მთლიანისასოფლოსამეურნეოსავარგულების59%)
მოდისსაძოვრებზე,რომელთაძირითადინაწილიანსაერთოსაძოვრებადგამოი
ყენება,ანსახელმწიფოსსაკუთრებაა.სახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულისაძო
ვრებიანქირავდებამოკლევადიანიიჯარით,ანყოველგვარიფორმალურიხელშე
კრულებისგარეშეგამოიყენება(არაფორმალურიგამოყენება).

ა	მ	 სა	ძო	ვრე	ბი	ს	 უ	მრა	ვლე	სო	ბა		 ი	ძლე	ვა		 ცხო	
ველ	თა		 ზო	მი	ე	რი		 რი	ცხო	ვნო	ბი	თ	 და	ტვი	რ
თვი	ს	 შე	სა	ძლე	ბლო	ბა	ს	 და		 მო	სა	რგე	ბლე		
ფე	რ	მე	რებს	 და	ბა	ლი		 შე	მო	სა	ვლი	თ	 უ	ზრუნ	
ვე	ლ	ყო	ფს.	 მე	ტი	ც,	 ა	რა	ა	დე	კვა	ტუ	რმა		 გა	მო	ყე	
ნე		ბა	მ,	 გა	ნსა	კუ	თრე	ბი	თ,	 ე	რო	ზი	ი	სკე	ნ	 მიდ

რე	კი		ლი		 სა	ძო	ვრე	ბი	თ	 გა	და	ჭა	რბე	ბუ	ლმა		
სა	რგე	ბ	ლო	ბა	მ,	 შე	ი	ძლე	ბა		 გა	ა	ძლი	ე	რო	ს	 მე	წ
ყე		რე	ბი	სა		 და		 წყალდი	დო	ბე	ბი	ს	 რი	სკე	ბი		 რო
გო	რც	 მო	სა	ხლე	ო	ბი	სთვი	ს,	 ი	სე		 მა	თი		 ა	ქტი	ვე
ბი	სა		და		ი	ნფრა	სტრუ	ქტუ	რი	სთვი	ს.
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გამოყენებული
მეთოდოლოგია
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გამოყენებული
მეთოდოლოგია02

კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 სა	კი	თხთა		 ა	ქ	ტუ		ა	ლი
ზა		ცი	ი	სა		და		შე	სა	ბა	მი	სი		რე	კო	მე	ნდა		ცი	ე	ბი	ს	შე
მუ	შა	ვე	ბი	სა	თვი	ს,	 ა	ქტი	უ	რი		 სა	კო	ო	რ	დი	ნა	ცი	ო		
კო	მუ	ნი	კა	ცი	ა		 წა	რი	მა	რთა		 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო
ბა	ზე		პა	სუ	ხი	სმგე	ბე	ლ	უ	წყე	ბე	ბსა		და		ე	ქსპე	რტე
ბთა	ნ.	
ა	მ	 სე	ქტო	რში		 ა	რსე	ბუ	ლი		 ე	რო	ვნუ	ლი		 პო
ლი		ტი	კი	ს	 დო	კუ	მე	ნტე	ბი	ს,	 სტრა	ტე	გი	ე	ბი	ს,	
პრო	გ				რა	მე	ბი	ს,	 სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო		 და		 მა	რე		გუ		
ლი		რე	ბე	ლი		 ჩა	რჩო		 დო	კუ	მე	ნტე	ბი	ს	 მო	ძი		ე	ბა		
მო	ხე	რხდა		სა	მა	გი	დო		კვლე	ვი	ს,	ი	ნტე	რ	ვი	უ	ე	ბი
სა		და		ო	ნლა	ი	ნკვლე	ვე	ბი	ს	მე	შვე		ო	ბი	თ.
კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 სა	კი	თხთა		 ა	ქტუ	ა	ლი	
ცა	ზი	ა	/გა	ძლი	ე	რე	ბა		 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო		ბი	ს	
სექ	ტო	რი	ს	პრი	ო	რი	ტე	ტუ	ლ	მი	მა	რ	თუ		ლე	ბე	ბში		
უ	ნდა		 მო	ხე	რხდე	ს	 შე	სა	ბა	მი	სი		 რე	კო		მე	ნ	და
ცი	ე	ბი	ს	 მე	შვე	ო	ბი	თ,	 რო	მლე	ბი	ც	 შე	მუ	შა	ვდე
ბა		 ქვე	ყნი	ს	 მი	ე	რ	 ა	ღე	ბუ	ლი		 სა	ე	რ	თა	შო	რი	სო		
ვალ	დე	ბუ	ლე	ბე	ბი	ს,	 ა	სე	ვე	,	 მა	ღა	ლი		 რა	ნგი	ს	
დო	კუ	მე	ნტე	ბი	ს	 (პო	ლი	ტი	კე	ბი	,	 სტრა		ტე	გი	ე	ბი	,	
პრო	გრა	მე	ბი	),	 ა	რსე	ბუ	ლი		 სა	კა	ნო	ნ	მდე	ბლო		
ბა	ზი	სა		და		ი	ნსტი	ტუ	ცი	უ	რი		ჩა	რჩო	ს	დე	ტა	ლუ
რი		ა	ნა	ლი	ზი	ს	სა	ფუ	ძვე	ლზე	.	

დო	კუ	მე	ნტზე		მუ	შა	ო	ბი	ს	მნი	შვნე	ლო	ვა	ნი		ა	ს	პე
ქტი		გა	ხლდა	თ	და	ი	ნტე	რე	სე	ბუ	ლ	მხა	რე		თა		დე
ტა	ლუ	რი		ა	ნა	ლი	ზი	ც.	მა	თი		ი	დე	ნ	ტი	ფი		ცი	რე	ბი
სთვი	ს,	 წი	ნა	სწა	რ	 შე	მუ	შა	ვე		ბუ	ლ	 მი	დგო	მა	თა		
შე	სა	ბა	მი	სა	დ,	 შე	ფა	ს	და		 კლი	მა		ტი	ს	 ცვლი	ლე
ბი	ს	სფე	რო	ში		ა	რსე		ბუ	ლი		სტრა	ტე	გი	უ	ლი	,	პო
ლი	ტი	კი	ს	 და		 მა	რე	გუ	ლი		რე	ბე	ლი		 დო	კუ	მენ
ტე	ბი	,	 სა	და	ც	 გა	ნსა	ზ	ღვ	რუ	ლი	ა		 ცა	ლკე	უ	ლი		
მი	მა	რთუ	ლე	ბი	თ	 პა	სუ	ხი		მგე	ბე	ლი		 სტრუ	ქტუ
რე	ბი		და		სხვა	და	სხვა		ე	ტა	პზე	/დო	ნე	ზე		ჩა	რთუ
ლი		მხა	რე	ე	ბი	.	
და	მა	ტე	ბი	თ,	 და	ი	ნტე	რე	სე	ბუ	ლ	 მხა	რე	ე	ბთა	ნ	
პი	რვე	ლა	დი		ი	ნტე	რვი	უ	ე	ბი	ს	დრო	ს,	შე	გრო	ვდა		
ი	ნფო	რმა	ცი	ა		პი	რე	ბზე	,	რო	მლე	ბი	ც	ა	ქტი	უ	რა	დ	
ა	რი	ა	ნ	 ჩა	რთუ	ლნი		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბა	ზე		
გა	და	წყვე	ტი	ლე	ბა	თა		 მი	ღე	ბა	სა		და		 შე	სა	ბა	მი	ს	
ღო	ნი	სძი	ე	ბა	თა		გა	ტა	რე	ბა	ში	.	
და	ი	ნტე	რე	სე	ბუ	ლ	 მხა	რე	თა		 გა	ვლე	ნე	ბი	სა		 და		
ი	ნტე	რე	სე	ბი	ს	 გა	სა	ა	ნა	ლი	ზე	ბლა	დ,	 შე	ფა	სდა		
გა	მო	ვლე	ნი	ლ	მხა	რე	თა		და	მო	კი	დე	ბუ	ლე	ბა		სო
ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სე	ქტო	რი	სა		და		კლი		მა	ტი	ს	
ცვლი	ლე	ბი	ს	 სა	კი	თხე	ბი	სა	დმი	,	 რა	ც	 და	წვრი
ლე	ბი	თ	მო	ცე	მუ	ლი	ა		ქვე	მო	თ,	3.4	ქვე		თა	ვში	.
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შესრულებული
სამუშაოებიდა
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კლი	მა	ტი		 და		 მი	სი		 ნე	ბი	სმე	რი		 სა	ხი	ს	 ცვლი
ლე	ბა		 უ	შუ	ა	ლო	დ	 ზე	მო	ქმე	დე	ბს	 სო	ფ	ლი	ს	
მეურ	ნე	ო	ბა	ზე	.	 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	 მრა	ვა	ლფე	რო
ვა	ნი		 ნი	ა	და	გუ	რი		 და		 კლი		მა	ტუ	რი		 პი	რო	ბე	ბი		
გა	ნსაზღვრა	ვს	 სა	სო		ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		 წა	რ
მო	ე	ბი	ს	 მრა	ვა	ლპ	რო	ფი	ლუ	რო	ბა	ს.	 სო	ფლი	ს	
მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	 სე	ქტო	რს,	 ტრა	დი	ცი	უ	ლა	დ,	 მნი
შვნე	ლო	ვა	ნი		 ა	დგი	ლი		 უ	ჭი	რა	ვს	 ქვე	ყნი	ს	 ე	კო
ნო	მი	კა	ში	.	 მი	უ	ხე	და	ვა	დ	 ი	მი	სა	,	 რო	მ	 მი	სმა		
ხვედ	რი	თმა		 წი	ლმა		 2019	 წე	ლს	მთლი	ა	ნი		 ში
და		პრო	დუ	ქტი	ს	7.4%	შე	ა	დგი	ნა	,	და	სა	ქმე	ბუ	ლი		
მო	სა	ხლე	ო	ბი	ს	38%ზე		მე	ტი		სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე
ო	ბა	ზე		მო	დი	ს	(სა	ქსტა	ტი	,	2019).	ა	მ	სე	ქტო	რი	ს	
და	ბა	ლშე	მო	სა	ვლი	ა	ნო	ბა		მა	სში		და	სა	ქმე	ბუ	ლი		

მო	სა	ხლე	ო	ბი	ს	 რა	ო	დე	ნო	ბა	სთა	ნ	 მი	მა	რთე
ბი	თ	გა	ნპი	რო	ბე	ბუ	ლი	ა		მრა	ვა	ლი		ფა	ქტო	რი	თ,	
რო	მე	ლთა		 შო	რი	სა	ა		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბა	ც	
(გა	ნსა	კუ	თრე	ბი	თ,	 ე	ქსტრე	მა	ლუ	რი		 გა	მო	ვ	ლი
ნე	ბე	ბი	,	რო	გო	რი	ცა	ა		 ხა	ნგრძლი	ვი		და		 მკა	ცრი		
გვა	ლვე	ბი	,	ტე	მპე	რა	ტუ	რი	ს	მკვე	თ	რი		ცვლი	ლე
ბე	ბი	,	ძლი	ე	რი		ქა	რი		და		წვი	მა	,	სე	ტყვა		და		ა	.შ.).	
ა	ღსა	ნი	შნა	ვი	ა	,	 რო	მ	 გა	რდა		 და	სა	ქმე	ბი	სა	,	 გა
ნვი	თა	რე	ბუ	ლი		 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბა		 ქვე	ყნი	ს	
სა	სუ	რსა	თო		 უ	სა	ფრთხო	ე	ბი	ს	 სა	წი	ნდა	რი		 და		
ქვე	ყნი	ს	 სუ	ვე	რე	ნი	ტე	ტი	ს	 სა	ფუ	ძვე	ლი	ა	.	 შე	სა
ბა	მი	სა	დ,	მა	სზე		ზრუ	ნვა		სა	ხე	ლმწი	ფო	ს	პრი	ო
რი	ტე	ტე	ბში		შე	დი	ს.

კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	შე	ფა	სე	ბი	სა		და		პროგ
ნო	ზი	რე	ბი	სთვი	ს,	გა	და	მწყვე	ტი		მნი	შვნე	ლო	ბა		
ე	ნი	ჭე	ბა		 უ	წყვე	ტ	და	კვი	რვე	ბა	ს	მი	ს	თი	თო		ეუ	ლ	
პა	რა	მე	ტრზე		 და		 შე	სა	ბა	მი	სი		 მო	ნა	ცე	მე	ბი	ს	
თა	ნა	ბა	რზო	მი	ე	რ	 გა	ნა	წი	ლე	ბა	ს	 ქვე	ყნი	ს	 მას
შტა	ბი	თ.	 2006	 წე	ლს	 გა	ნხო	რცი	ე	ლე	ბუ	ლი		
ო	პტი	მი	ზა	ცი	ი	ს	შე	მდე	გ,	და	კვი	რვე	ბი	ს	პუ	ნქტე
ბი	ს	 რა	ო	დე	ნო	ბა		 მკვე	თრა	დ	 შე	მცი	რდა	.	 2010	
წლი	და	ნ	და	ი	წყო		 ა	ვტო	მა	ტუ	რი		 სა	დგუ	რე	ბი	სა		

და		 სა	გუ	შა	გო	ე	ბი	ს	 ი	ნსტა	ლა	ცი	ა	,	 თუ	მცა	,	 	 და
კვი	რვე	ბი	ს	 ქსე	ლი	ს	 პე	რი	ო	დუ	ლი		 გა	ნა	ხლე
ბი	ს	მი	უ	ხე	და	ვა	დ,	ა	მ	დრო	ი	სა	თვი	ს	და	ფა	რვი	ს	
ო	პტი	მა	ლუ	რი		 დო	ნე		 მი	ღწე	უ	ლი		 ა	რ	 ა	რი	ს.	 ე	ს	
ა	რთუ	ლე	ბს	 ცა	ლკე	უ	ლ	 რე	გი	ო	ნე	ბში		 სრუ	ლი		
კლი	მა	ტუ	რი		 სუ	რა	თი	ს	 წა	რმო	დგე	ნა	ს	და		 გა	რ
კვე	უ	ლი		პა	რა	მე	ტრე	ბი	ს	უ	ფრო		ზუ	სტ	პრო	გნო
ზი	რე	ბა	ს.

სოფლის მეურნეობის რისკების 
პროფილის შეფასება

დასაქმებული
მოსახლეობის38%ზე
მეტისოფლის
მეურნეობაზემოდის
(საქსტატი,2019)

შესრულებული
სამუშაოებიდა
მათიშედეგები03
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მო	სა	ლო	დნე	ლ	 სა	ფრთხე	თა		 გა	თვა	ლი	ს	წი
ნე	ბი	თ,	 თუ		 სტრა	ტე	გი	ი	ს	 დო	კუ	მე	ნტე	ბსა		 და		
შე	სა	ბა	მი	ს	 სა	მო	ქმე	დო		 გე	გმე	ბში		 ა	რ	 ა	ი	სა	ხე
ბა		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 შე	რბი	ლე	ბი	სა		 და		
მას	თა	ნ	ა	და	პტა	ცი	ი	ს	ღო	ნი	სძი	ე	ბე	ბი	,	ა	სე	ვე	,	ა	რ	
შე	ი	ვსე	ბა		სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო		ვა	კუ	უ	მი	,	სე	ქ	ტო	რი		
ა	რ	ი	ქნე	ბა		მზა	დ	სა	მო	მა	ვლო		სცე	ნა	რი	თ	ნა	ვა
რა	უ	დე	ბ	 გა	მო	წვე	ვე	ბთა	ნ	 გა	სა	მ	კლა	ვე	ბლა	დ	
და		 კი	დე	ვ	 უ	ფრო		 გა	ი	ზრდე	ბა		 მო	წყვლა	დო	ბა		
ა	მ	პრო	ცე	სი	ს	მი	მა	რთ.	
ა	ღსა	ნი	შნა	ვი	ა	,	 რო	მ	 ა	მ	 დრო	მდე	,	 კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლე	ბი	ს	 კუ	თხი	თ,	 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	
გა	ნვი	თა	რე	ბი	ს	ძი	რი	თა	დი		მი	მა	რთუ	ლე	ბა		ი	ყო		
ა	და	პტა	ცი	ი	ს	ღო	ნი	სძი	ე	ბა	თა		ი	დე	ნ	ტი		ფი	ცი	რე

ბა	.	 ა	მა	სთა	ნა	ვე	,	 თი	თქმი	ს	 ა	რა		ნა	ი	რი		 ზო	მე	ბი		
ა	რ	 მი	ღე	ბუ	ლა		 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	 სი	სტე
მა	ში		შე	რბი	ლე	ბი	ს	სტრა	ტე		გი	ი	ს	გა	ნსა	ხო	რცი
ე	ლე	ბლა	დ.	 შე	სა	ბა		მი	სა	დ,	 პრა	ქტი	კუ	ლა	დ	
ა	რა	ნა	ი	რი		 სა	მი	ტი		გა	ცი	ო		 ღო	ნი	სძი	ე	ბა		 ა	რ	 გა
ნხი	ლუ	ლა		და		გა	ნხო	რცი	ე	ლე	ბუ	ლა		უ	შუ	ა	ლო	დ	
კო	ნკრე	ტუ	ლ	ფე	რმე	რთა		დო	ნე	ზე	.	ე	ს	გა	ნპი	რო
ბე	ბუ	ლი	ა		სხვა	და	სხვა		ფა	ქტო	რი	თ,	რო	მე	ლთა
გა	ნ	 ა	ღსა	ნი	შნა	ვი	ა		 ცო	დნი	სა		 და		 ფი	ნა	ნსუ	რი		
რე	სუ	რსე	ბი	ს	 ნა	კლე	ბო	ბა	,	 ა	სე	ვე	,	 გა	რე	მო	ე	ბა	,	
რო	მ	 ა	მ	 მი	მა	რთუ	ლე	ბი	თ,	 პრა	ქტი	კუ	ლა	დ,	 ა	რ	
ა	რსე	ბო	ბს	 რა	ი	მე		 ტი	პი	ს	 სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო		
მოთ	ხო	ვნე	ბი	.	

		 გვა	ლვი	ა	ნ	რე	გი	ო	ნთა		ა	რე	ა	ლი	ს	გა	დი	დე	ბა	,	ა	ო	რთქლე	ბი	ს	
ხა	რჯზე		ტე	ნი	ს	დე	ფი	ცი	ტი	ს	გა	ზრდა		და		მო	სა	ვლი	ა	ნო	ბი	ს	და
ნა	კა	რგი	;	

	 ნი	ა	და	გი	ს	და	მლა	შე	ბი	ს	პრო	ცე	სთა		გა	ძლი	ე	რე	ბა		(ა	ღმო	სა
ვლე	თ	სა	ქა	რთვე	ლო	ში	);	

	 ნი	ა	და	გი	ს	ნა	ყო	ფი	ე	რე	ბი	ს	და	ქვე	ი	თე	ბა	;	
	 სა	სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		კუ	ლტუ	რა	თა		და	ა	ვა	დე	ბე	ბი	ს	მა	ტე	ბა	,	
ა	სე	ვე	,	მა	ვნე	ბე	ლთა		ი	ნტე	ნსი	უ	რი		გა	მრა	ვლე	ბა	;	

	 ნი	ა	და	გი	ს	ე	რო	ზი	უ	ლი		პრო	ცე	სე	ბი	ს	გა	ძლი	ე	რე	ბა	;
	 წყა	ლმო	ვა	რდნე	ბი	სა		და		სე	ტყვი	ა	ნო	ბი	ს	რი	სკე	ბი	ს	ზრდა	;
	 ცვლი	ლე	ბე	ბი		ა	გრო	კლი	მა	ტუ	რ	ზო	ნე	ბში	;
	 სა	რწყა	ვ	წყა	ლზე		მო	თხო	ვნი	ლე	ბი	ს	ზრდა		მტკნა	რი		წყლი	ს	რე
სუ	რსი	ს	შე	მცი	რე	ბი	ს	ფო	ნზე	.

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი თ 
გა მო წვე უ ლი  სა ფრთხე ე ბი  

სა ქა რთვე ლო ს სო ფლი ს მე
უ რნე ო ბი ს სე ქტო რი სთვი ს:

პრო	ე	ქტი	ს	სა	წყი	ს	ე	ტა	პზე		ჩა	ტა	რე	ბუ	ლი		სა	ბა	
ზი	სო		 კვლე	ვი	ს	 პრო	ცე	სში	,	 სა	მუ		შა	ო		 ჯგუ	ფმა		
მო	ი	ძი	ა		 და		 გა	ნი	ხი	ლა		 სა	კა	ნო	ნ	მდე	ბლო		 დო
კუ	მე	ნტე	ბი	,	 რო	მლე	ბი	ც	 უ	შუ	ა	ლო	დ	 ა	რე	გუ		ლი
რე	ბს	 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბა	სა		 და		 სო	ფლი	ს	
მე	უ	რნე	ო	ბა	სთა	ნ	 და	კა	ვში	რე	ბუ	ლ	 სა	კი	თხე	ბს,	
ა	ნ	ა	რა	პი	რდა	პი	რ	გა	ვლე	ნა	ს	ა	ხდე	ნს	პრო		ცე	სე
ბზე	.	 ა	მ	 დო	კუ	მე	ნტთა		 ა	ნა	ლი	ზი	ს	 მი	ხე	დ	ვი	თ,	
ა	რსე	ბუ	ლი		 სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო		 ჩა	რჩო		 ძი	რი	თა
და	დ	პა	სუ	ხო	ბს	ვა	ლდე	ბუ	ლე	ბე	ბს,	რო	მლე	ბი	ც	
ქვე	ყა	ნა	მ	ა	ი	ღო		სა	ე	რთა	შო	რი	სო		კო	ნვე	ნცი	ე	ბი	ს	
შე	თა	ნხმე	ბე	ბი	თ,	 კე	რძო	დ,	 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი
ლე	ბი	სა		და		სო	ფლი	ს	მე	უ	რ	ნე	ო	ბი	ს	ჭრი	ლში	.	
ა	რსე	ბუ	ლ	 კა	ნო	ნმდე	ბლო	ბა	ში		 ცა	ლკე	უ	ლი		 მი
მა	რთუ	ლე	ბე	ბი	თ	ა	რსე	ბო	ბს	ვა	კუ	უ	მი	ც,	მა	თ	შო
რი	ს:

•	 ა	რ	 ა	რი	ს	 მი	ღე	ბუ	ლი		 კა	ნო	ნი	/ნო	რმა	ტი	უ
ლი		დო	კუ	მე	ნტი	,	რო	მე	ლი	ც	გა	ნსა	ზღვრა	ვს	სა
ე	რთო		სა	ძო	ვრე	ბი	ს	მდგრა	დ	გა	მო	ყე	ნე	ბა	ს	და		
შე	ქმნი	ს	 სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო		 რე	გუ	ლი	რე	ბი	ს	 მე
ქა	ნი	ზმს.	კა	ნო	ნმდე	ბლო	ბა	ში		მხო	ლო	დ	ზო	გა
დი		ჩა	ნა	წე	რე	ბი	ა	,	რა	ც	ა	რ	კმა	რა		პრო	ცე	სი	ს	სა	კა
ნო	მდე	ბლო		ჩა	რჩო	ე	ბში		მო	სა	ქცე	ვა	დ;
•	 ა	რ	 ა	რი	ს	 მი	ღე	ბუ	ლი		 კა	ნო	ნი		 ქა	რსა	ფა	რი		
(მი	ნდო	რდა	ცვი	თი	)	 ზო	ლე	ბი	ს	 შე	სა	ხე	ბ,	 რა
სა	ც	 გა	ნსა	კუ	თრე	ბუ	ლი		 მნი	შვე	ნლო	ბა		 ე	ნი	ჭე
ბა		 კლი	მა	ტი	ს	 ზე	მო	ქმე	დე	ბი	ს	 შე	რბი	ლე	ბა	ში	.	
ა	ღსა	ნი	შნა	ვი	ა	,	 რო	მ	 შე	სა	ბა	მი	სი		 კა	ნო	ნპრო	ე
ქტი		უ	კვე		მო	მზა	დდა		და		გა	ნხი	ლვი	ს	სტა	დი	ა
ზე	ა	;
•	 ა	რ	ა	რი	ს	მი	ღე	ბუ	ლი		და	დგე	ნი	ლე	ბა		„მი	წი	ს	
დე	გრა	და	ცი	ი	ს	 ე	რო	ვნუ	ლი		 ი	ნდი		კა	ტო	რე	ბი	სა		

საკანონმდებლო
ჩარჩო

კლიმატის
ცვლილების
შეფასებისადა
პროგნოზირებისთვის,
გადამწყვეტი
მნიშვნელობაენიჭება
უწყვეტდაკვირვებას
მისთითოეულ
პარამეტრზე
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და		მა	თი		გა	ნსა	ზღვრი	ს	მე	თო		დო	ლო	გი	ი	ს	და	მ
ტკი	ცე	ბი	ს	შე	სა	ხე	ბ“,	რო	მ	ე	ლი	ც	უ	კვე		მო	მზა	დე
ბუ	ლი	ა	.	მი	სი		ა	მო	ქმე	დე	ბა		ხე	ლს	შე	უ	წყო	ბს	მი
წი	ს	დე	გრა		და	ცი	ა	ზე		მო	ნი	ტო	რი	ნგი	ს	სი	სტე	მი	ს	
ჩა	მო	ყა		ლი	ბე	ბა	ს,	 ა	სე	ვე	,	 ჩა	რთუ	ლ	 უ	წყე	ბა	თა		
კო	ო	რ	დი	ნი	რე	ბუ	ლ	და		ე	ფე	ქტი	ა	ნ	სა	ქმი	ა	ნო	ბა	ს	
ა	მ	მი	მა	რთუ	ლე	ბი	თ;
•	 ა	რ	 ა	რი	ს	 მი	ღე	ბუ	ლი		და	დგე	ნი	ლე	ბა		 „ნი	ა
და	გი	ს	 და	ბი	ნძუ	რე	ბი	ს	 ხა	რი	სხი	ს	 ტე	ქნი		კუ	რი		
რე	გლა	მე	ნტი	ს	 და	მტკი	ცე	ბი	ს	 შე	სა	ხე	ბ“,	 რო	მ
ლი	ს	 გა	ნა	ხლე	ბუ	ლი		 ვე	რსი	ა		 ა	სე	ვე		 მო	მზა	დე
ბუ	ლი	ა	;
•	 ა	რ	ა	რი	ს	და	რე	გუ	ლი	რე	ბუ	ლი		სო	ფლი	ს	მე
უ	რნე	ო	ბი	ს	 სე	ქტო	რში		 გა	მო	ყე	ნე	ბუ	ლი		 ა	გრო	
ქი	მი	კა	ტე	ბი	ს	(სა	სუ	ქე	ბი	,	მე	ლი	ო	რა	ნტე	ბი	,	მცე	
ნა	რე	თა		 და	ცვი	ს	 სა	შუ	ა	ლე	ბე	ბი	)	 გა	მო	ყე		ნე	ბი	ს	
ნო	რმე	ბი	.	 შე	სა	ბა	მი	სა	დ,	 ა	რ	 ა	რსე	ბო	ბს	 მა	თი		
კო	ნტრო	ლი	ს	მე	ქა	ნი	ზმე	ბი	;

•	 ა	რ	 ა	რი	ს	 შე	მუ	შა	ვე	ბუ	ლი		 ნო	რმა	ტი	უ	ლი		
ა	ქტე	ბი	,	 რო	მლე	ბი	ც	 ნი	ა	და	გს	და	ი	ცა	ვს	ფი		ზი
კუ	რი	,	ქი	მი	უ	რი		და		ბი	ო	ლო	გი	უ	რი		დე	გრა		და	ცი
ი	სგა	ნ;
•	 ა	რ	ა	რსე	ბო	ბს	ბუ	ნე	ბრი	ვი		სა	თი	ბსა	ძო	ვ	რე
ბი	თ	სა	რგე	ბლო	ბი	ს	მა	რე	გუ	ლი	რე		ბე	ლი		დო	კუ
მე	ნტი	;
•	 ა	რ	 ა	რი	ს	 შე	მუ	შა	ვე	ბუ	ლი		 კო	დე	ქსი		 კა	რგი		
სა	სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		 პრა	ქტი	კი	ს	 შე	სა	ხე	ბ,	
რო	მე	ლი	ც	მო	ი	ცა	ვს	სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	ყვე
ლა		და	რგს	და		 მი	მა	რთუ	ლი		 ი	ქნე	ბა		 გა	ფრქვე
ვე	ბი	ს	 შე	მცი	რე	ბა	სა		და		 ნი	ა	და	გში		ო	რგა	ნუ	ლი		
ნა	ხში	რბა	დი	ს	მა	რა	გი	ს	ზრდა	ზე	.

20212027	წლე	ბი	ს	სტრა	ტე	გი	ი	ს	დო	კუ	მე	ნტი	ს	
მნი	შვნე	ლო	ბა		 და		 გა	და	მწყვე	ტი		 რო	ლი		 კლი
მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	შე	რბი	ლე	ბი	სა		და		მა	სთა	ნ	
ა	და	პტა	ცი	ი	ს	 კუ	თხი	თ,	 ხა	ზგა	სმუ	ლი	ა		 სა	ქა	რ
თვე	ლო	ს	 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 2030	 წლი	ს	
სტრა	ტე	გი	ა	ში	1.		ა	მგვა	რა	დ,	20212027	წლე	ბი	ს	
სტრა	ტე	გი	ა	სა		და		 შე	სა	ბა	მი	ს	 სა	მო	ქმე	დო		გე	გ
მა	ში		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბა	სთა	ნ	და	კა	ვში	რე
ბუ	ლი		 სა	კი	თხე	ბი	ს	 ა	ქტუ	ა	ლი	ზა	ცი	ა		 მნი	შვნე

ლო	ვა	ნი		 წი	ნა	პი	რო	ბა	ა		 თა	ნმდე	ვ	 პრა	ქტი	კუ	ლ	
ღო	ნი	სძი	ე	ბა	თა		გა	ნსა	ხო	რცი	ე	ლე	ბლა	დ.	ა	მ	მი
მა	რთუ	ლე	ბი	თ,	 ძი	რი	თა	დი		 რე	კო	მე	ნდა	ცი	ე	ბი		
მო	მზა	დდა		 სა	ბა	ზი	სო		 კვლე	ვი	ს	 ფა	რგლე	ბში	.	
და	ი	ნტე	რე	სე	ბუ	ლ	 მხა	რე	ე	ბთა	ნ	 გა	ნხი	ლვი	ს	
შემ	დე	გ,	მო	ხე	რხდა		მა	თი		გა	ვრცო	ბა	/დე	ტა	ლი
ზა	ცი	ა	,	რა	ც	და	წვრი	ლე	ბი	თ	ა	ი	სა	ხა		4.1	შე	სა	ბა
მი	ს	ქვე	თა	ვში	.

პოლიტიკისგანმსაზღვრელდოკუმენტთაანალიზისშედეგად,შესაძლებელია
გამოიყოსისძირითადიდოკუმენტები,რომლებსაცგანსაკუთრებული
მნიშვნელობაენიჭებასოფლისმეურეობისსექტორშიკლიმატისცვლილების
შერბილებასადაადაპტაციისღონისძიებათაგატარებაში.ესენია:

სო ფლი ს მე უ რნე ო ბი სა  და  
სო ფლი ს გა ნვითარები ს 

20212027 წლე ბი ს 
სტრატეგი ა ;

სო ფლი ს მე უ რნე ო ბი სა  და  
სო ფლი ს გა ნვი თა რე ბი ს 2021

2027 წლე ბი ს სტრა ტე გი ი ს 
სამო ქმე დო  გე გმა  20212023.

სა	ქა	რთვე	ლო	ს	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	2030	წლი	ს	სტრა	ტე	გი	ა		და		20212023	წლე	ბი	ს	სა	მო	ქმე	დო		გე	გე	მა	,	
საქა	რთვე	ლო	ს	გა	რე	მო	ს	და	ცვი	სა		და		სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სა	მი	ნი	სტრო	,	2020.
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გა	ნხი	ლუ	ლი		 კა	ნო	ნე	ბი	სა		 და		 ნო	რმა	ტი	უ	ლი		
დო	კუ	მე	ნტე	ბი	ს	 ა	ღსრუ	ლე	ბა	ს	 სა	ხე	ლმწი	ფო	ს	
მხრი	და	ნ	 ა	კო	ნტრო	ლე	ბს	 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	 გა
რე	მო	ს	და	ცვი	სა		და		სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სა
მი	ნი	სტრო	,	 და	ქვე	მდე	ბა	რე	ბუ	ლ	 უ	წყე	ბე	ბთა	ნ	
ე	რთა	დ.	 მა	თი		 ფუ	ნქცი	ე	ბი		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი
ლე	ბი	სა		 და		 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	 ჭრი	ლში		
გა	ნხი	ლუ	ლი	ა		ქვე	მო	თ:	
სა ქა რთვე ლო ს გა რე მო ს და ცვი სა  და  სო ფ
ლი ს მე უ რნე ო ბი ს სა მი ნი სტრო   	 ა	ღმა	სრუ
ლე	ბე	ლი		 ხე	ლი	სუ	ფლე	ბი	ს	 და	წე	ს	ე		ბუ	ლე	ბა	,	
რო	მე	ლსა	ც	 წა	მყვა	ნი		 რო	ლი		 ა	კი	სრი	ა		 კლი
მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 სფე		რო	ში		 სა	ხე	ლმწი	ფო		
პო	ლი	ტი	კი	ს	 შე	მუ	შა	ვე	ბა	გა	ნხო	რცი	ე	ლე	ბი	ს	
კუ	თხი	თ.	 მი	ს	 და	ქვე	მდე	ბა	რე	ბა	ში		 ა	რსე	ბუ	ლი		
უ	წყე	ბე	ბი	,	რო	მლე	ბი	ც	უ	შუ	ა	ლო	დ	ი	კვლე	ვე	ნ	და		
მო	ნი	ტო	რი	ნგს	 უ	წე	ვე	ნ	 კლი	მა	ტუ	რ	 პა	რა	მეტ
რებს,	 შე	ი	მუ	შა	ვე	ბე	ნ	 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	
სექ	ტო	რში		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	თ	 ნა	კა	რნა
ხე	ვ	სა	ა	და	პტა	ცი	ო		და		შე	მა	რბი	ლე	ბე	ლ	ღო	ნის
ძი	ე	ბე	ბს.
სსი პ გა რე მო ს ე რო ვნუ ლი  სა ა გე ნტო 	 	 შე
ის	წა	ვლი	ს	 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 ფი	ზი
კუ	რ	 პრო	ცე	სე	ბს	 და		 მო	ნა	წი	ლე	ო	ბს	 შე	სა	ძლო		
უ	არყო	ფი	თი		შე	დე	გე	ბი	ს	შე	მა	რბი	ლე	ბე	ლ,	ა	სე
ვე	,	სა	ა	და	პტა	ცი	ო		ღო	ნი	სძი	ე	ბა	თა		შე	მუ	შა	ვე	ბა
ში	.	
სსი პ სუ რსა თი ს ე რო ვნუ ლი  სა ა გე ნტო  	 მი
სი		 ფუ	ნქცი	ა	ა		 სუ	რსა	თი	ს/ცხო	ვე	ლი	ს	 სა	კვე	ბი	ს	
უ	ვნე	ბლო	ბი	ს	შე	მო	წმე	ბა	,	ა	სე	ვე	,	ვე	ტე	რი	ნა	რუ
ლი		 და		 ფი	ტო	სა	ნი	ტა	რუ	ლი		 კო	ნტრო	ლი	.	 ე	ს	
გა	ნსა	კუ	თრე	ბი	თ	მნი	შვნე	ლო	ვა	ნი	ა		კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლე	ბი	ს	 ფო	ნზე	,	 რა	სა	ც	 ა	ხლა	ვს	 მა	ვნე
ბელთა		და		და	ა	ვა	დე	ბა	თა		გა	ვრცე	ლე	ბი	ს	ხე	ლ
შე	მწყო	ბი		პი	რო	ბე	ბი	ს	შე	ქმნა		და		და	სნე	ბო	ვნე
ბი	ს	ა	ლბა	თო	ბი	ს	გა	ზრდა	.	
შპს „სა ქა რთვე ლო ს მე ლი ო რა ცი ა “		პა	სუ	ხის
მგე	ბე	ლი	ა		 სა	რწყა	ვი		 და		 სა	დრე	ნა	ჟო		 სი	სტე
მე	ბი	ს	 მა	რთვა	ზე	.	 კე	რძო	დ,	 ი	გი		ფლო	ბს	 სა	რ
წყა	ვ	 და		 სა	დრე	ნა	ჟო		 ი	ნფრა	სტრუ	ქტუ	რა	ს	 და		
შე	სა	ბა	მი	ს	 მო	მსა	ხუ	რე	ბა	ს	 ა	წვდი	ს	 ფი	ზი	კუ	რ	
და		 ი	უ	რი	დი	უ	ლ	 პი	რე	ბს	 ქვე	ყნი	ს	 მა	სშტა	ბი	თ.	
ა	მგვა	რა	დ,	 კო	მპა	ნი	ა	ს	 მნი	შნე	ლო	ვა	ნი		 რო	ლი		
ა	კი	სრი	ა		კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	ფო	ნზე		სო	ფ
ლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სა	რწყა	ვი		წყლი	თ	უ	ზრუ	ნვე
ლ	ყო	ფა	ში	.
სსი პ სო ფლი ს მე უ რნე ო ბი ს სა მე ცნი ე რო 
კვლე ვი თი  ცე ნტრი 		მი	სი		მი	ზა	ნი	ა	:	სო	ფ	ლი	ს	
მე	უ	რნე	ო	ბი	სა		და		სუ	რსა	თი	ს	წა	რმო	ე	ბი	ს	გა	ნვი

თა	რე	ბა		მე	ცნი	ე	რუ	ლი		კვლე	ვე	ბი	ს	მე	შვე	ო	ბი	თ;	
მცე	ნა	რე	თა		და		ცხო	ვე	ლთა		ა	გრო	ბი	ო	მრა	ვა	ლ
ფე	რო	ვნე	ბი	ს	 შე	ნა	რჩუ	ნე	ბა	;	 ნი	ა	და	გუ	რკლი
მა	ტუ	რ	 პი	რო	ბე	ბ	თა	ნ	 ა	და	პტი	რე	ბუ	ლი		 ა	ხა	ლი		
ჯი	შე	ბი	ს	 გა	მო	ყვა	ნა		 და		 ა	რსე	ბუ	ლი		 ჯი	შე	ბი	ს	
გა	უ	მჯო		ბე	სე	ბა	;	 ე	ნე	რგო	და	მზო	გა	ვი		 და		 ე	ფე	ქ
ტი	ა	ნი		 ტე	ქნო	ლო	გი	ე	ბი	ს	 შე	მუ	შა	ვე	ბა	გა	ვრცე
ლე	ბა		 ფე	რმე	რუ	ლ	 მე	უ	რნე	ო	ბე	ბში	;	 რი	სკე	ბი	ს	
შე	ფა	სე	ბა		 სუ	რსა	თი	ს	 უ	ვნე	ბლო	ბი	ს,	 ვე	ტე	რი
ნა	რი	ი	სა		 და		 მცე	ნა	რე	თა		 და	ცვი	ს	 სფე	რო	ე	ბში	;	
დე	გრა	დი	რე	ბუ	ლი		 ნი	ა	და	გე	ბი	ს	 კვლე	ვა		 და		
ა	ღდგე	ნა	გა	უ	მჯო	ბე	სე	ბი	ს	 ღო	ნი	სძი	ე	ბა	თა		 შე
მუ	შა	ვე	ბა	;	 ნი	ა	და	გში		 ო	რგა	ნუ	ლი		 ნა	ხში	რბა
დი	ს	 მა	რა	გი	ს,	 რო	გო	რც	 მი	წი	ს	 დე	გრა	და	ცი	ი	ს	
ე	რთე	რთი		 ი	ნდი	კა	ტო	რი	ს	 შე	ფა	სე	ბა		და		 მი	სი		
სე	კვეს	ტრი	ს	 უ	ნა	რი	ს	 გა	ნსა	ზღვრა		 (ე	ს	 გა	ნსა
კუ	რე	ბი	თ	 მნი	შვნე	ლო	ვა	ნი	ა		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი
ლე	ბა	ზე		 პა	სუ	ხი	სმგე	ბე	ლი		 ძი	რი	თა	დი		 ა	ი	რი	ს	
	 ნა	ხში	რო	რჟა	ნგი	ს	 ო	რგა	ნუ	ლ	 ნი	ვთი	ე	რე	ბა
თა		 სა	ხი	თ	 შე	სა	ბო	ჭა	დ	 ნი	ა	და	გში	).	 ცე	ნტრი	ს	
ე	რთე	რთი		 ძი	რი	თა	დი		 ფუ	ნქცი	ა	ა		 ფე	რმე	რთა		
ცო	დნი	სა		 და		 ცნო	ბი	ე	რე	ბი	ს	 ა	მა	ღლე	ბა		 ტრე
ნინ	გე	ბი	ს	 ჩა	ტა	რე	ბი	თა		 და		 თე	მა	ტუ	რი		 რე	კო
მენ	და	ცი	ე	ბი	ს	მი	წო	დე	ბი	თ.
სსი პ მი წი ს მდგრა დი  მა რთვი სა  და  მი წათ 
სა რგე ბლო ბი ს მო ნი ტო რი ნგი ს ე რო ვნუ
ლი  სა ა გე ნტო 	 	 მი	სი		 უ	ფლე	ბა	მო	სი	ლე	ბი	ს	
სფე		რო	ს	 გა	ნე	კუ	თვნე	ბა		 მო	ნა	წი	ლე	ო	ბა		 ი	სე	თ	
პრო	ცე	სე	ბში	,	 რო	გო	რი	ცა	ა	:	 სა	სო	ფლო	სა	მე	უ
რ	ნე	ო		 და	ნი	შნუ	ლე	ბი	ს	 მი	წი	ს	 მდგრა	დი		 მა	რ
თვი	ს	 სა	ხე	ლმწი	ფო		 პო	ლი	ტი	კი	ს	 შე	მუ	შა	ვ	ე	ბა		
და		 გა	ნხო	რცი	ე	ლე	ბა	;	 ა	სე	ვე	,	 გა	უ	და	ბ	ნო	ე	ბა	სა		
და		 მი	წი	ს	 დე	გრა	და	ცი	ა	სთა	ნ	 ბრძო		ლი	სა		 და		
ნი	ა	და	გი	ს	 ნა	ყო	ფი	ე	რე	ბი	ს	 ა	ღდგე	ნი	ს	 ღო	ნის
ძი	ე	ბა	თა		 და	გე	გმვა	.	 სა	ა	გე	ნტო	ს	 ძი	რი	თა	დი		
ფუ	ნქცი	ა	ა		 მი	წი	ს	 ბა	ლა	ნსი	ს	 შე	დგე	ნა	,	 სა	სო
ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		 და	ნი	შნუ	ლე	ბი	ს	 მი	წი	ს	 რე
სუ	რსე	ბი	ს	ა	ღრი	ცხვა		და		მო	ნა	ცე	მთა		ე	რთი	ა	ნი		
ბა	ზი	ს	შე	ქმნა	.
სო ფლი ს გა ნვი თა რე ბი ს სა ა გე ნტო 	 	 ძი	რი	
თა	დი		უ	წყე	ბა	,	რო	მე	ლი	ც	ა	ხო	რცი	ე	ლე	ბს	გა		რე
მო	ს	და	ცვი	სა		და		სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სა	მი
ნი	სტრო	ს	მი	ე	რ	ი	ნი	ცი	რე	ბუ	ლ	პრო	ე	ქტე	ბსა		და		
პრო	გრა	მე	ბს.

ინსტიტუციური მოწყობა3.3.
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სა	ქა	რთვე	ლო	ს	 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	 გა	ნ	ვი
თა		რე	ბი	ს	 ე	რთი	ა	ნ	 სა	ხე	ლმწი	ფო		 პო	ლი	ტ	ი	კა	ს	
შე	ი	მუ	შა	ვე	ბს	და		გა	ნა	ხო	რცი	ე	ლე	ბს	სა	ქა	რთვე
ლო	ს	გა	რე	მო	ს	და	ცვი	სა		და		სო	ფ	ლი	ს	მე	უ	რნე
ო	ბი	ს	 სა	მი	ნი	სტრო	.	 მი	ს	 უ	ფლე	ბა	მო	სი	ლე	ბა	ს	
გა	ნე	კუ	თვნე	ბა		 გა	რე		მო	ს	 და	ცვი	ს,	 სო	ფლი	ს	
მე	უ	რნე	ო	ბი	სა		 და		 სო	ფლი	ს	 გა	ნვი	თა	რე	ბი	ს	
სფე	რო	თა		 მა	რთვა		 და		 ხე	ლშე	წყო	ბა	.	 ა	მ	 მი
მარ	თუ	ლე	ბი	თ,	 სა	მი	ნი	სტრო		 სა	ქმი	ა	ნო	ბს	და
ქვე	მდე	ბა	რე	ბუ	ლ	 ო	რგა	ნი	ზა	ცი	ე	ბთა	ნ	 ე	რთა	დ,	
მა	თი		კო	მპე	ტე	ნცი	ე	ბი	ს	შე	სა	ბა	მი	სა	დ.
გა	რდა		 სა	ხე	ლმწი	ფო		 სტრუ	ქტუ	რე	ბი	სა	,	 მნიშ		
ვნე		ლო	ვა	ნი	ა		 ა	რა	სა	მთა	ვრო	ბო		 სე	ქ	ტო	რი	ს	
წვლი	ლი	ც,	რო	მე	ლი	ც	ა	ქტი	უ	რა	დ	ა	რი	ს	ჩა	რთუ
ლი		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე		ბა	ს		თა	ნ	 და	კა	ვში	რე
ბუ	ლ	 პრო	ე	ქტთა		 გა	ნხო	რ	ცი	ე	ლე	ბა	ში		 და		 უ	ა	მ

რა	ვ	 მო	ნა	ცე	მსა		 თუ		 ი	ნფო	რმა	ცი	ა	ს	 ა	გრო	ვე	ბს	
ა	მ	კუ	თხი	თ.	ა	ღსა		ნი	შნა	ვი	ა		ფე	რმე	რთა		ა	სო	ცი
ა	ცი	ე	ბი	,	რო	მ	ლე	ბი	ც	 მუ	დმი	ვა	დ	ზრუ	ნა	ვე	ნ	თა
ვი	ა	ნთი		 წე	ვრე	ბი	ს	 გა	და	მზა	დე	ბა	სა		 და		 ცნო
ბი	ე	რე	ბი	ს	 ა	მა	ღლე	ბა	ზე	,	 ა	სე	ვე	,	 მა	თ	 ა	ცნო	ბე	ნ	
თა	ნა	მე		დრო	ვე		 კლი	მა	ტგო	ნი	ვრუ	ლ	 ტე	ქნო
ლო	გი	ე	ბს.
და	რგი	ს	გა	ნვი	თა	რე	ბა	ში		მნი	შვნე	ლო	ვა	ნი	ა		ი	მ	
სა	მე	ცნი	ე	რო		და		 სა	სწა	ვლო	კვლე	ვი	თ	და	წე	სე
ბუ	ლე	ბა	თა		რო	ლი	ც,	რო	მლე	ბი	ც	ქმნი	ა	ნ	მე	ცნი
ე	რუ	ლ	 ცო	დნა	ს	 და		 პა	სუ	ხი	სმგე	ბე	ლნი		 ა	რი	ა	ნ	
კა	დრე	ბი	ს	მო	მზა	დე	ბა	ზე	.
და	ი	ნტე	რე	სე	ბუ	ლ	მხა	რე	თა		სრუ	ლი		სი	ა		მო	ცე
მუ	ლი	ა		ქვე	მო	თ,	N	1	ცხრი	ლში	.

დაინტერესებული მხარეები

	 ADA
	 SIDA
	 SDC
	 JICA

ცხრი ლი  1:

დაინტერესებული
მხარეები

საქართველოს
სოფლისმეურნეო-
ბისგანვითარების
ერთიანსახელმწი-
ფოპოლიტიკას
შეიმუშავებსდა
განახორციელებს
საქართველოსგა-
რემოსდაცვისადა
სოფლისმეურნეო-
ბისსამინისტრო
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3.4.

სე ქტო რი და ი ნტე რე სე ბუ ლი  მხა რე 

სა	მთა	ვრო	ბო		სტრუ	ქტუ	რე	ბი	 	სა	ქა	რთვე	ლო	ს	პა	რლა	მე	ნტი			Parliament	of	Georgia	(PA)
	 გა	რე	მო	ს	და	ცვი	სა		და		სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სა	მი	ნი	სტრო			Min
istry	of	Environmental	Protection	and	Agriculture	of	Georgia	(MEPA):
	 სსი	პ	გა	რე	მო	ს	ე	რო	ვნუ	ლი		სა	ა	გე	ნტო	
	 სსი	პ	სუ	რსა	თი	ს	ე	რო	ვნუ	ლი		სა	ა	გე	ნტო	
	 სსი	პ	მი	წი	ს	მდგრა	დი		მა	რთვი	სა		და		მი	წა	თსა	რგე	ბლო	ბი	ს	მო	ნი
ტო	რი	ნგი	ს	ე	რო	ვნუ	ლი		სა	ა	გე	ნტო	
	 ა	(ა	)ი	პ	პრო	ე	ქტე	ბი	ს	მა	რთვი	ს		სა	ა	გე	ნტო	
	 შპს	„სა	ქა	რთვე	ლო	ს	მე	ლი	ო	რა	ცი	ა	“
	 სსი	პ	სა	მე	ცნი	ე	რო		კვლე	ვი	თი		ცე	ნტრი	

სა	ე	რთა	შო	რი	სო		ო	რგა	ნი	ზა	ცი	ე	ბი	/
დო	ნო	რე	ბი			International	Organiza
tions	/	Donors	(IO/D)

	 FAO
	 IFAD
	 GIZ
	 USAID

ა	რა	სა	მთა	ვრო	ბო		ო	რგა	ნი	ზა	ცი	ე
ბი			Nongovernmental	Organizations	
(NGOs)

	 ბი	ო	ლო	გი	უ	რ	მე	უ	რნე	ო	ბა	თა		ა	სო	ცი	ა	ცი	ა		„ე	ლკა	ნა	“	
	 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	ფე	რმე	რთა		ა	სო	ცი	ა	ცი	ა		Farmers	Associations	(FA)
	 კა	ვკა	სი	ი	ს	რე	გი	ო	ნუ	ლი		გა	რე	მო	სდა	ცვი	თი		ცე	ნტრი		(REC	Caucasus)	
	 კა	ვკა	სი	ი	ს	გა	რე	მო	სდა	ცვი	თ	ა	რა	სა	მთა	ვრო	ბო		ო	რგა	ნი	ზა	ცი	ა	თა		
ქსე	ლი		(CENN)
	 სა	ხე	ო	ბა	თა		კო	ნსე	რვა	ცი	ი	ს	სა	მე	ცნი	ე	რო	კვლე	ვი	თი		ცე	ნტრი		(NA
CRES)
	 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	მწვა	ნე	თა		მო	ძრა	ო	ბა	/დე	და	მი	წი	ს	მე	გო	ბრე	ბი		–
სა	ქა	რთვე	ლო	

სა	მე	ცნი	ე	რო		და		სა	სწა	ვლო	კვლე
ვი	თი		ო	რგა	ნი	ზა	ცი	ე	ბი	

	 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	მე	ცნი	ე	რე	ბა	თა		ა	კა	დე	მი	ა			
Georgian	Academy	of	Agricultural	Sciences	(GAAS)
	 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	ა	გრა	რუ	ლი		უ	ნი	ვე	რსი	ტე	ტი			Agricultural	University	
of	Georgia	(AUG)
	 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	ტე	ქნი	კუ	რი		უ	ნი	ვე	რსი	ტე	ტი			Georgian	Technical	
University	(GTU)

კე	რძო		სე	ქტო	რი	 ფე	რმე	რე	ბი	/მი	წა	თმო	სა	რგე	ბლე	ე	ბი			Farmers	/	Land	Users	(Fa/LU)

ფა	რთო		სა	ზო	გა	დო	ე	ბა	 მო	ქა	ლა	ქე	ე	ბი			General	Public	(Citizens)	(GP)
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მაღალიდაბალი ინტერესი

და	ი	ნტე	რე	სე	ბუ	ლ	 მხა	რე	თა		 ა	ნა	ლი	ზი	ს	 და	ს
კვ	ნი	თ	 ე	ტა	პზე		 შე	მუ	შა	ვდა		 გა	ვლე	ნა	ი	ნტე	რე	

სე	ბი	ს	 მა	ტრი	ცა	,	 რო	მე	ლი	ც	 წა	რმო	დგე	ნი	ლი	ა		
ქვე	მო	თ,		N	1	დი	ა	გრა	მა	ზე	.	

ამმიზნით,საწყისეტაპზეიდენტიფიცირებულიდაინტერესებულიპირებიშეფა
სდნენსოფლისმეურნეობისსექტორისადაკლიმატისცვლილებისთემატიკაში
ჩართულობისკუთხით:

• მა ღა ლი  გა ვლე ნი სა  და  მა ღა ლი  ი ნ
ტე  რე სი ს მქო ნე  პი რთა  ჯგუ ფს	 მი	ე	კუ	თვ	ნე	ნ	
უ	წყე	ბე	ბი	/პი	რე	ბი	,	რო	მლე	ბი	ც	გა	ნსა	ზღვრა	ვე	ნ	
და		 წა	რმა	რთა	ვე	ნ	 პო	ლი	ტი	კა	ს,	 სტრა	ტე	გი	ა	სა		
და		 სა	მო	ქმე	დო		 გე	გმე	ბს,	 ა	სე	ვე	,	 უ	ფლე	ბა	მო
სილ	ნი		 ა	რი	ა	ნ,	 გა	ნკა	რგო	ნ	 სა	თა	ნა	დო		რე	სუ	რ
სე	ბი	,	მა	თ	შო	რი	ს,	სა	ბი	უ	ჯე	ტო		სა	ხსრე	ბი	;
• მა ღა ლი  გა ვლე ნი სა  და  და ბა ლი  ი ნ ტე 
რე სი ს ჯგუ ფში 	გა	ნი	სა	ზღვრნე	ნ	ი	ს	უ	წყე		ბე	ბი	/	
და	ი	ნტე	რე	სე	ბუ	ლი		 პი	რე	ბი	,	 რო	მე		ლთა		 უ	შუ	ა
ლო		ი	ნტე	რე	სი		შე	ი	ძლე	ბა		ა	რ	ა	რი	ს	კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლე	ბი	ს	 სა	კი	თხთა		 ა	ქ	ტუ	ა	ლი	ზა	ცი	ა		 (მა	გ:	
სა	ქმი	ა	ნო	ბი	ს	ფა	რთო		სპე	ქტრი	და	ნ	გა	მო	მდი
ნა	რე	),	თუ	მცა		 მნი	შ	ვნე	ლო	ვა	ნი		 გა	ვლე	ნი	ს	 მო
ხდე	ნა		შე	უ	ძლი	ა	თ	ა	მ	პრო	ცე	სზე	;
•	 ო	რგა	ნი	ზა	ცი	ე	ბი	/უ	წყე	ბე	ბი	/და	ი	ნტე	რე	
სე	ბუ	ლი		 პი	რე	ბი	,	 რო	მლე	ბი	ც	 უ	შუ	ა	ლო	დ	 ა	რ	
გა	ნსა	ზღვრა	ვე	ნ	 სე	ქტო	რუ	ლ	 პო	ლი	ტი	კა	ს	 და		
უ	ფლე	ბა	მო	სი	ლნი		 ა	რი	ა	ნ,	 და	ა	მტკი	ცო	ნ	 სა		კა	
ნო	ნმდე	ბლო		ა	ქტე	ბი	,	ა	სე	ვე	,	ე	რო	ვნუ	ლ	დო	ნე

ზე		გა	სა	ტა	რე	ბე	ლი		პო	ლი	ტი	კი	ს	დო	კუ	მე	ნტე	ბი	,	
ე	რთი	ა	ნდე	ბი	ა	ნ	 და ბა ლი  გა ვლე ნი სა  და  მა
ღა ლი  ი ნტე რე სი ს კა ტე გო რი ა ში ,	 ვი	ნა	ი	და	ნ	
მა	თ	უ	შუ	ა	ლო	დ	ე	ხე	ბა	თ	ე	რო	ვნუ	ლ	დო	ნზე		მი
ღე	ბუ	ლ	გა	და	წყვე	ტი	ლე	ბა	თა		შე	სრუ	ლე	ბა		და	/
ა	ნ	 ე	ს	 გა	და	წყვე	ტი	ლე	ბე	ბი		 გა	ვლე	ნა	ს	 ა	ხდენს	
მა	თ	სა	ქმი	ა	ნო	ბა	ზე	;
• და ბა ლი  გა ვლე ნი სა  და  და ბა ლი  ი ნ
ტე რე სი ს მქო ნე  პი რე ბა დ	 მი	ჩნე	უ	ლნი		 ა	რი
ა	ნ	 ი	ს	 ო	რგა	ნი	ზა	ცი	ე	ბი	/პი	რე	ბი	,	 რო	მლე	ბი	ც	
უ	შუ	ა		ლო	დ	 ა	რ	 ა	რი	ა	ნ	 ჩა	რთუ	ლნი		 პო	ლი	ტი	კი	ს	
გა	ნ	სა	ზღვრა	სა		 და		 ა	მ	 მი	მა	რთუ	ლე	ბი	თ	 სა	კა	
ნო	ნმდე	ბლო		 მუ	შა	ო	ბა	ში	.	 მა	თი		 სა	ქმი	ა	ნო	ბა		
პი	რდა	პი	რ	ა	ნ	ი	რი	ბა	დ	უ	კა	ვში	რდე	ბა		სო	ფლი	ს	
მე	უ	რნე	ო	ბა	ს	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	კუ	თხი	თ,	
ა	მ	 სე	ქტო	რში		 მი	ღე	ბუ	ლი		 პო	ლი	ტი	კუ	რი		 და		
სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო		 გა	და	წყვე	ტი	ლე	ბე	ბი		 გა	რ
კვეუ	ლ	გა	ვლე	ნა	ს	ა	ხდე	ნს	მა	თზე		და	,	შე	სა	ბა	მი
სა	დ,	მნი	შვნე	ლო	ვა	ნი	ა		მა	თი		ი	ნფო	რ	მი	რე	ბა	.

დი ა გრა მა  1:

გავლენა-ინტერესების
მატრიცა-სოფლის
მეურნეობისსექტორი2

მა	ტრი	ცა	ში		წი	თლა	დ	ა	ღნი	შნუ	ლი	ა		სა	ხე	ლმწი	ფო		სე	ქტო	რი	,	ნა	რი	ნჯი	სფრა	დ		კე	რძო		სე	ქტო	რი	,	მწვა	ნე	დ		
სამო	ქა	ლა	ქო		სე	ქტო	რი	,	დო	ნო	რე	ბი		და		სა	ზო	გა	დო	ე	ბა	.	

მა	ტრი	ცა	ში		გა	მო	ყე	ნე	ბუ	ლი		ა	ბრე	ვი	ა	ტუ	რე	ბი		ი	ხი	ლე	თ	და	ი	ნტე	რე	სე	ბუ	ლ	მხა	რე	თა		ცხრი	ლში		(N	1).

2
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ა	რსე	ბუ	ლი		მდგო	მა	რე	ო	ბი	ს	ა	ნა	ლი	ზი	ს	სა	ფუძ	
ვე	ლზე	,	 შე	ი	ძლე	ბა		 გა	მო	ი	ყო	ს	 შე	მდე	გი		 ძი	რი
თა	დი		და	სკვნე	ბი	:
•	 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	სა	დმი		 სო	ფ	ლი	ს	
მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	 სე	ქტო	რი	ს	 მო	წყვლა	დო	ბა		 მა
ღა	ლი	ა	.	 ზე	მო	თ	 გა	ნხი	ლუ	ლ	 პო	ლი	ტი	კი	ს	დო
კუ	მე	ნტე	ბში	,	 სა	მო	ქმე	დო		 გე	გმე	ბსა		და		 კა	ნონ
მდე	ბლო	ბა	ში		 გა	მო	კვე	თი	ლი	ა		 ა	მ	 სა	კი	თხი	ს	
მნი	შვნე	ლო	ბა	ც	 და		 შე	სა	ბა	მი	სი		 ქმე	დი	თი		 ნა
ბი	ჯე	ბი	ს	გა	და	დგმი	ს	ა	უ	ცი	ლე		ბლო	ბა	ც,	თუ	მცა		
სუ	სტა	დ	 ა	რი	ს	 ა	სა	ხუ	ლი		 კო	ნკრე	ტუ	ლი		 გზე
ბი		 სე	ქტო	რი	ს	 მდგრა	დო	ბი	ს	 გა	სა	ზრდე	ლა	დ;	
ა	მან	კი		შე	ი	ძლე	ბა		გა	ზა	რდო	ს	უ	კვე		ა	რსე	ბუ	ლი		
რი	სკე	ბი		 და		 და	რგი	ს	 მო	წყვლა	დო	ბა		 კლი	მა
ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	მი	მა	რთ;
•	 რე	კო	მე	ნდე	ბუ	ლი	ა	,	 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე		ო	ბი
სა		და		სო	ფლი	ს	გა	ნვი	თრე	ბი	ს	20212027	წლე
ბი	ს	სტრა	ტე	გი	ა	ში		ნა	თლა	დ	გა	ი	წე	რო	ს	კო	ნკრე
ტუ	ლი		 მი	ზნე	ბი		 და		 ა	მო	ცა	ნე	ბი	,	 მი	მა	რთუ	ლი		
შე	მა	რბი	ლე	ბე	ლ	 ღო	ნი	სძი	ე	ბა	თა		 და	ნე	რგვა	
გა	ვრცე	ლე	ბა	ზე	.	 ა	მ	 პრო	ცე	სში		 ი	გუ	ლი	სხმე
ბა		 რო	გო	რც	 სა	თბუ	რი	ს	 ა	ი	რე	ბი	ს	 გა	ფრქვე	ვი	ს	
შე	მცი	რე	ბა		 და		 ნა	ხში	რბა	დი	ს	 და	გრო	ვე	ბი	ს	
ხე	ლშე	წყო	ბა		 ნი	ა	და	გსა		 და		 მცე	ნა	რე	უ	ლ	 ბი	ო
მა	სა	ში	,	ი	სე		ა	და	პტა	ცი	ი	ს	ღო	ნი	სძი	ე	ბა	თა		ე	ფე
ქტი	ა	ნი		გა	ნხო	რცი	ე	ლე	ბა	;
•	 მნი	შვნე	ლო	ვა	ნი	ა		 ა	რსე	ბუ	ლი		 სა	კა	ნო		ნ
მდე	ბლო		ვა	კუ	უ	მი	ს	შე	ვსე	ბა	,	რა	ც	გა	ზ	რდი	ს	სო
ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	 სე	ქტო	რი	ს	 მდგრა	დო	ბა	ს	
კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბე	ბი	ს	მი	მა	რთ.	ე	ს	რე	ა	ლუ
რი		პრო	ცე	სი	ა	,	რა	დგა	ნ:	

	 მო	მზა	დე	ბუ	ლი	ა		 კა	ნო	ნპრო	ე	ქტი		 ქა	რ
სა		ფა	რი		 (მი	ნდო	რდა	ცვი	თი	)	 ზო	ლი	ს	
შე	სა		ხე	ბ;

	 მო	მზა	დე	ბუ	ლი	ა		 კა	ნო	ნპრო	ე	ქტი		 ნი	ა	
და			გი	ს	და	ცვი	ს	შე	სა	ხე	ბ	ა	რსე	ბუ	ლი		ო	რი		
კა	ნო	ნი	ს	 გა	ე	რთი	ა	ნე	ბა	გა	ნა	ხლე		ბი	სა
თვი	ს;

	 მო	მზა	დე	ბუ	ლი	ა		 ცვლი	ლე	ბა		 მთა	ვრო	
ბი	ს	#424	და	დგე	ნი	ლე	ბა	ში		შე	სა	ტა	ნა	დ,	
რო	მე	ლი	ც	ი	თვა	ლი	სწი	ნე	ბს	და	მა	ტე		ბი
თი		კო	ნტრო	ლი	ს	მე	ქა	ნი	ზმთა		შე	მო		ღე
ბა	ს	 ნი	ა	და	გი	ს	ფი	ზი	კუ	რი		დე	გ	რა		და	ცი
ისგა	ნ	და	სა	ცა	ვა	დ;

	 და	გე	გმი	ლი	ა		 სა	თი	ბსა	ძო	ვა	რთა		 მა	რ
თვი	ს	 ე	რო	ვნუ	ლი		 პო	ლი	ტი	კი	ს	 შე		მუ		შა
ვე	ბა		 და		 შე	სა	ბა	მი	სი		 სა	კა	ნო	ნ	მდე		ბ	ლო		
ბა	ზი	ს	 შე	ქმნა		 2022	 წლი	სთვი	ს	 (გლო	
ბა	ლუ	რი		 გა	რე	მო	სდა	ცვი	თი		 ფო	ნ	დი	ს	
(GEF)	მხა	რდა	ჭე	რი	თ	და	წყე		ბუ	ლი		პრო
ე	ქტი	ს		Achieving	Land	Degradation	Neu
trality	 Targets	 of	 Georgia	 through	 Resto
ration	 and	 Sustainable	 Management	 of	
Degraded	Pasturelands		ფა	რგლე	ბში	);

	 მო	მზა	დე	ბუ	ლი	ა		 სა	ხე	ლმძღვა	ნე	ლო		
კარგი		 სა	სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		 პრა	ქ	ტი
კი	ს	 შე	სა	ხე	ბ,	 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	
სე	ქტო	რი	და	ნ	 ა	მი	ა	კი	ს	 გა	ფრქვე	ვი	ს	 შე	
სა	მცი	რე	ბლა	დ.	 და	გე	გმი	ლი	ა		 მი	სი		 ჩა	
მო		ყა	ლი	ბე	ბა		კო	დე	ქსი	ს	სა	ხი	თ.

ძირითადი მიგნებები3.5.
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დე	ტა	ლუ	რი		რე	კო	მე	ნდაციები		საქართვე	ლო	ს	სოფლი	ს	მეურნეობი	ს	
სე	ქტო	რში		კლიმატი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	საკი	თხთა		ა	ქტუალიზაციი	სთვი	ს
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გა	ნხი	ლუ	ლ	 დო	კუ	მე	ნტთა		 ა	ნა	ლი	ზი	ს	 სა	ფუ
ძვე	ლზე	,	 გა	მო	ი	კვე	თა		 ძი	რი	თა	დი		 ხა	რვე	ზე
ბი		 და		 სი	ცა	რი	ე	ლე	ე	ბი		 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	
სფე	რო	ს	პო	ლი	ტი	კი	ს	დო	კუ	მე	ნტე	ბსა		და		სა	კა
ნონმდე	ბლო		ჩა	რჩო	ში	.	კე	რძო	დ:
	 სე	ქტო	რი	ს	 გა	ნვი	თა	რე	ბი	ს	 სტრა	ტე	გი	უ	ლ	

დო	კუ	მე	ნტში		 	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	შე	რბი
ლე	ბი	სა		და		მა	სთა	ნ	ა	და	პტა	ცი	ი	ს	ღო	ნი	სძი	ე	ბე
ბი		ზო	გა	დი	ა		და		ნა	კლე	ბა	დ	ა	ი	სა	ხე	ბა		 კო	ნკრე
ტუ	ლ	გე	გმე	ბში	;
	 სტრა	ტე	გი	ი	ს	 დო	კუ	მე	ნტე	ბში		 პრა	ქტი	კუ

ლა	დ	 ა	რ	 ა	ი	სა	ხე	ბა		 გე	გმე	ბი	,	 რო	მლე	ბი	ც	 მი	ე
მა	რთე	ბა		სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სე	ქტო	რი	და	ნ	
სა	თბუ	რი		 გა	ზე	ბი	ს	 გა	ფრქვე	ვი	ს	 შე	მცი	რე	ბა	ს	
და		 ხე	ლს	 შე	უ	წყო	ბს	 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	
შე	რბი	ლე	ბა	ს;
	 ა	რ	 ა	რი	ს	 მი	ღე	ბუ	ლი		 კა	ნო	ნი	/ნო	რმა	ტი	უ

ლი		დო	კუ	მე	ნტი	,	რო	მე	ლი	ც	გა	ნსა	ზღვრა	ვს	სა
ე	რთო		 სა	ძო	ვა	რთა		 მდგრა	დ	 გა	მო	ყე	ნე	ბა	ს	 და		
შე	ქმნი	ს	 სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო		 რე	გუ	ლი	რე	ბი	ს	 მე
ქა	ნი	ზმს.	 ა	რსე	ბუ	ლ	 კა	ნო	ნმდე	ბლო	ბა	ში		 მხო

ლო	დ	 ზო	გა	დი		 ჩა	ნა	წე	რე	ბი	ა	,	 რა	ც	 ა	რ	 კმა	რა		
პრო	ცე	სი	ს	სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო		ჩა	რჩო	ე	ბში		მო	სა
ქცე	ვა	დ;
	 ა	რ	ა	რი	ს	ნა	თლა	დ	ჩა	მო	ყა	ლი	ბე	ბუ	ლი		სა

სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		 მი	წი	ს	 მი	ზნო	ბრი	ვი		 და
ნი	შნუ	ლე	ბი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 წე	სი	,	 მა	თ	 შო	რი	ს,	
ა	მგვა	რი		მი	წი	ს	კა	ტე	გო	რი	ე	ბს	შო	რი	ს,	რი	სი		შე
სა	ძლე	ბლო	ბა	ც	 და	შვე	ბუ	ლი	ა		 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	
კა	ნო	ნი	თ	„მი	წი	ს	მი	ზნო	ბრი	ვი		და	ნი	შნუ	ლე	ბი	ს	
გა	ნსა	ზღვრი	სა		და		სა	სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		და
ნი	შნუ	ლე	ბი	ს	 მი	წი	ს	 მდგრა	დი		 მა	რთვი	ს	 შე	სა
ხე	ბ“;
	 ა	რ	 ა	რი	ს	 მი	ღე	ბუ	ლი		 კა	ნო	ნი		 ქა	რსა	ფა

რი		 (მი	ნდო	რდა	ცვი	თი	)	 ზო	ლე	ბი	ს	 შე	სა	ხე	ბ,	
რა	სა	ც	 გა	ნსა	კუ	თრე	ბუ	ლი		 მნი	შვე	ნლო	ბა		
ე	ნი	ჭე	ბა		 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 ზე	მო	ქმე
დე	ბი	ს	 შე	რბი	ლე	ბა	სა		 და		 მა	სთა	ნ	 ა	და	პტა
ცი	ა	ში	.	 მნი	შვნე	ლო	ვა	ნი	ა	,	რო	მ	შე	სა	ბა	მი	სი		 კა
ნო	ნპრო	ე	ქტი		უ	კვე		მო	მზა	დდა		და		გა	ნხი	ლვი	ს	
სტა	დი	ა	ზე	ა	;
	 ა	რ	 ა	რი	ს	 მი	ღე	ბუ	ლი		 და	დგე	ნი	ლე	ბა		 „მი

საკვანძო
პრობლემები
დაარსებული
პოლიტიკური/
საკანონმდებლო
ჩარჩო
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წი	ს	 დე	გრა	და	ცი	ი	ს	 ე	რო	ვნუ	ლი		 ი	ნდი	კა	ტო	რე
ბი	სა		და		მა	თი		გა	ნსა	ზღვრი	ს	მე	თო	დო	ლო	გი	ი	ს	
და	მტკი	ცე	ბი	ს	შე	სა	ხე	ბ“,	რო	მე	ლი	ც	უ	კვე		მო	მზა
დე	ბუ	ლი	ა	.	 მი	სი		 ა	მო	ქმე	დე	ბა		 ხე	ლს	 შე	უ	წყო	ბს	
მი	წი	ს	დე	გრა	და	ცი	ა	ზე		მო	ნი	ტო	რი	ნგი	ს	სი	სტე
მი	ს	ჩა	მო	ყა	ლი	ბე	ბა	ს,	 ა	სე	ვე	,	 ჩა	რთუ	ლ	უ	წყე	ბა
თა		კო	ო	რდი	ნი	რე	ბუ	ლ	და		ე	ფე	ქტი	ა	ნ	სა	ქმი	ა	ნო
ბა	ს	ა	მ	მი	მა	რთუ	ლე	ბი	თ;
	 ა	რ	 ა	რი	ს	 მი	ღე	ბუ	ლი		 და	დგე	ნი	ლე	ბა		 „ნი

ა	და	გი	ს	 და	ბი	ნძუ	რე	ბი	ს	 ხა	რი	სხი	ს	 ტე	ქნი	კუ	რი		
რე	გლა	მე	ნტი	ს	 და	მტკი	ცე	ბი	ს	 შე	სა	ხე	ბ“,	 რო
მლი	ს	გა	ნა	ხლე	ბუ	ლი		ვე	რსი	ა		ა	სე	ვე		მო	მზა	დე
ბუ	ლი	ა	;
	 ა	რ	 ა	რი	ს	 და	რე	გუ	ლი	რე	ბუ	ლი		 სო	ფლი	ს	

მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სე	ქტო	რში		ნე	ბა	და	რთუ	ლი		ა	გრო
ქი	მი	კა	ტე	ბი	ს	(სა	სუ	ქე	ბი	,	მე	ლი	ო	რა	ნტე	ბი	,	მცე
ნა	რე	თა		 და	ცვი	ს	 სა	შუ	ა	ლე	ბე	ბი	)	 გა	მო	ყე	ნე	ბი	ს	
ნო	რმე	ბი	.	 შე	სა	ბა	მი	სა	დ,	 ა	რ	 ა	რსე	ბო	ბს	 მა	თი		
კო	ნტრო	ლი	ს	მე	ქა	ნი	ზმე	ბი	;
	 ა	რ	 ა	რი	ს	 შე	მუ	შა	ვე	ბუ	ლი		 ნო	რმა	ტი	უ	ლი		

ა	ქტე	ბი	,	 რო	მლე	ბი	ც	 ნი	ა	და	გს	 და	ი	ცა	ვს	 ფი	ზი
კუ	რი	,	 ქი	მი	უ	რი		 და		 ბი	ო	ლო	გი	უ	რი		 დე	გრა	და
ცი	ი	სგა	ნ.	 ა	მ	 მი	მა	რთუ	ლე	ბი	თ,	 ა	ღსა	ნი	შნა	ვი	ა		
ნი	ა	და	გი	ს	 და	ცვა	ზე		 მო	მზა	დე	ბუ	ლი		 გა	ნა	ხლე
ბუ	ლი		 კა	ნო	ნპრო	ე	ქტი		 და		 და	გე	გმი	ლი		 ცვლი
ლე	ბა		 ტე	ქნი	კუ	რ	 რე	გლა	მე	ნტში		 „ნი	ა	და	გი	ს	

ნა	ყო	ფი	ე	რი		ფე	ნი	ს	 მო	ხსნი	ს,	 შე	ნა	ხვი	ს,	 გა	მო
ყე	ნე	ბი	სა		და		რე	კუ	ლტი	ვა	ცი	ი	ს	შე	სა	ხე	ბ“;
	 ა	რ	 ა	რი	ს	 შე	მუ	შა	ვე	ბუ	ლი		 კო	დე	ქსი		 კა	რგი		

სა	სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		 პრა	ქტი	კი	ს	 შე	სა	ხე	ბ,	
რო	მე	ლი	ც	 მო	ი	ცა	ვს	 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	
ყვე	ლა		და	რგს.	ა	მ	სა	კი	თხზე		დღე	ი	სა	თვი	ს	მო
მზა	დე	ბუ	ლი	ა		 მხო	ლო	დ	 პრა	ქტი	კუ	ლი		 სა	ხე	ლ
მძღვა	ნე	ლო		სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სე	ქტო	რი
და	ნ	 ა	მი	ა	კი	ს	 გა	ფრქვე	ვი	ს	 შე	სა	მცი	რე	ბლა	დ.	
შე	სა	ბა	მი	სა	დ,	 სა	ჭი	რო	ა		 ა	ნა	ლო	გი	უ	რი		 დო	კუ
მე	ნტე	ბი	ს	მო	მზა	დე	ბა		ი	სე	თ	სა	კი	თხე	ბზე	,	რო
გო	რი	ცა	ა	:	სა	თბუ	რი		გა	ზე	ბი	ს	გა	ფრქვე	ვა	თა		შე
მცი	რე	ბა		ცხო	ვე	ლთა		სა	დგო	მე	ბი	და	ნ,	ნა	კე	ლი	ს	
მა	რთვა		 (შე	ნა	ხვა	,	 გა	მო	ყე	ნე	ბა	),	 ცხო	ვე	ლთა		
კვე	ბი	ს	 ა	რა	სა	თა	ნა	დო		 პრა	ქტი	კა	,	 სი	ნთე	ზუ	რი		
სა	სუ	ქი	ს	 გა	მო	ყე	ნე	ბა	,	 ო	რგა	ნუ	ლი		 ნა	რჩე	ნე	ბი	ს	
და	წვა		და		ნი	ა	და	გში		ო	რგა	ნუ	ლი		ნა	ხში	რბა	დი	ს	
მა	რა	გი	ს	ზრდა	,	ო	რგა	ნუ	ლი		და		მწვა	ნე		სა	სუ	ქი	ს	
გა	მო	ყე	ნე	ბა	,	ნი	ა	და	გი	ს	ზე	და	პი	რუ	ლი		და	მუ	შა
ვე	ბი	ს	პრა	ქტი	კი	ს	და	ნე	რგვა		და		ა	.შ.
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დე	ტა	ლუ	რი		რე	კო	მე	ნდაციები		საქართვე	ლო	ს	სოფლი	ს	მეურნეობი	ს	
სე	ქტო	რში		კლიმატი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	საკი	თხთა		ა	ქტუალიზაციი	სთვი	ს
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შე	რჩე	უ	ლ	 დო	კუ	მე	ნტე	ბში		 („სა	ქა	რთვე	ლო	ს	
სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	სა		და		სო	ფლი	ს	გა	ნვი	თა
რე	ბი	ს	სტრა	ტე	გი	ა		2021–2027“	და		„სა	ქა	რთვე
ლო	ს	სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	სა		და		სო	ფლი	ს	გან
ვი	თა	რე	ბი	ს	 2021–2027	 წლე	ბი	ს	 სტრა	ტე	გი	ი	ს	
20212023	 წლე	ბი	ს	 სა	მო	ქმე	დო		 გე	გმა	“)	 კლი
მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 სა	კი	თხთა		 ა	ქტუ	ა	ლი	ზა
ცი	ი	სთვი	ს,	და	წვრი	ლე	ბი	თი		რე	კო	მე	ნდა	ცი	ე	ბი		
მო	ცე	მუ	ლი	ა		N	2	ცხრი	ლში	,	ზო	გა	და	დ	კი		გა	სა
თვა	ლი	სწი	ნე	ბე	ლი	ა		შე	მდე	გი		რჩე	ვე	ბი	:
1)	გა	ძლი	ე	რდე	ს	სო	ფლი	ს	მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	სექტო
რში		 სა	კო	ნსუ	ლტა	ცი	ო		 სა	მსა	ხუ	რთა		 შე	სა	ძ
ლე	ბლო	ბე	ბი		 კლი	მა	ტი	ს	 შე	რბი	ლე	ბი	სა		 და		
მა	სთა	ნ	 ა	და	პტა	ცი	ი	ს	 ღო	ნი	სძი	ე	ბა	თა		 გა	სა	ტა
რე	ბლა	დ;
2)	 შე	ი	სწა	ვლო	ნ	 კლი	მა	ტი	ს	 ცვლი	ლე	ბი	ს	 ზე
მო	ქმე	დე	ბა		 სო	ფლი	ს	 მე	უ	რნე	ო	ბი	ს	 სე	ქტო	რი	ს	

ყვე	ლა		მი	მა	რთუ	ლე	ბი	თ,	რა	ც	 	სრუ	ლფა	სო	ვა	ნ	
წა	რმო	დგე	ნა	ს	შე	ქმნი	ს	ა	რსე	ბუ	ლ	რი	სკე	ბზე	;
3)	 ხე	ლი		 შე	ე	წყო	ს	 მე	ტე	ო	რო	ლო	გი	უ	რი		და	კვი
რვე	ბი	ს	 ქსე	ლი	ს	 გა	ნა	ხლე	ბა	ს,	 ა	სე	ვე	,	 და	ფა	რ
ვი	ს	 ა	რე	ა	ლი	ს	 გა	ზრდა	ს,	 ქვე	ყნი	ს	 მა	სშტა	ბი	თ	
სრუ	ლი		 კლი	მა	ტუ	რი		 სუ	რა	თი	ს	 შე	სა	ქმნე	ლა	დ	
და		პრო	გნო	ზი	რე	ბი	ს	გა	სა	უ	მჯო	ბე	სე	ბლა	დ;
4)	ხე	ლი		შე	ე	წყო	ს	წყლი	ს	და	მზო	გა	ვი		სა	რწყა	ვი		
მე	თო	დე	ბი	სა		 (წვე	თო	ვა	ნი	,	 და	წვი	მე	ბი	თი	)	 და		
ფე	რტი	გა	ცი	ი	ს	გა	ვრცე	ლე	ბა	ს;	
5)	 სა	რწყა	ვ	 წყა	ლზე		 ფი	ქსი	რე	ბუ	ლი		 ტა	რი	ფი		
შე	ი	ცვა	ლო	ს	მო	ცუ	ლო	ბი	თი		ა	ნ	შე	რე	უ	ლი		ტა	რი
ფი	თ;
6)	 შე	ი	ვსო	ს	 ა	რსე	ბუ	ლი		 სა	კა	ნო	მდე	ბლო		 ვა	კუ
უ	მი		და		შე	მუ	შა	ვდე	ს	მე	ქა	ნი	ზმე	ბი	,	რო	მლე	ბი	ც	
ხე	ლს	შე	უ	წყო	ბს	ა	მ	ფა	რგლე	ბში		და	წე	სე	ბუ	ლი		
რე	გუ	ლა	ცი	ე	ბი	ს	ა	მო	ქმე	დე	ბა	ს.

რეკომენდაციები05
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პრო ბლე მა და კა ვში რე ბუ
ლი  დო კუ მე ნტი  

შე უ სა ბა მო ბი ს 
კონტექსტი კო ნკრე ტუ ლი  რე კო მე ნდა ცი ე ბი 

სტრა	ტე	გი	ა		ა	რ	
ი	თვა	ლი	ს	წი	ნე	ბს	
კლი	მა	ტი	ს	ცვლი
ლე	ბი	ს	შე	რბი	ლე
ბა	ს.

სა	ქა	რთველო	ს	
სო	ფლი	ს	
მეურნე	ო	ბი	სა		
და		სო	ფლი	ს	
გა	ნვითა	რე	ბი	ს	
სტრა	ტე	გი	ა		

2021	–	2027.

სტრა	ტე	გი	ი	ს	მი	ზა	ნი		2	
	„ბუ	ნე	ბრი	ვი		რე	სუ	რსე
ბი	ს	მდგრა	დი		გა	მო	ყე
ნე	ბა	,	ე	კო	სი	სტე	მე	ბი	ს	
შე	ნა	რჩუ	ნე	ბა	,	კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლე	ბა	სთა	ნ	ა	და
პტა	ცი	ა	“		ა	რ	მო	ი	ცა	ვს	
კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	
შე	რბი	ლე	ბა	ს.

სტრა	ტე	გი	ი	ს	მე	2	მი	ზა	ნში		ა	ი	სა	ხო	ს	
კლიმა	ტი	ს			ცვლი	ლე	ბი	ს	შე	რბი	ლე	ბა .

სტრა	ტე	გი	ა		ა	რ	
ი	თვა	ლი	ს	წი	ნე	ბს	
კლი	მა	ტი	ს	ცვლი
ლე	ბი	ს	შე	მა	რბი	
ლე		ბე	ლ	ღო	ნი	ს
ძი	ე		ბე	ბს.

სა	ქა	რთვე
ლო	ს	სო	ფლი	ს	
მე	უ	რნე	ო	ბი	სა		
და		სო	ფლი	ს	
გა	ნვი	თა	რე	ბი	ს	
სტრა	ტე	გი	ა		2021	
–	2027.

სტრა	ტე	გი	ი	ს	მი	ზა	ნი		2,	
ა	მო	ცა	ნა		1		„გა	რე	მო
სთა	ნ	ა	და	პტი	რე	ბუ	ლი	,	
კლი	მა	ტგო	ნი	ვრუ	ლი		
სა	სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		
პრა	ქტი	კი	ს	გა	ვრცე	ლე	ბა		
და		ბი	ო	/ო	რგა	ნუ	ლი		წა
რმო	ე	ბი	ს	გა	ნვი	თა	რე	ბი	ს	
ხე	ლშე	წყო	ბა	“		ა	რ		მო	ი
ცა	ვს	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი
ლე	ბი	ს	შე	მა	რბი	ლე	ბე	ლ	
ღო	ნი	სძი	ე	ბე	ბს.

და	ე	მა	ტო	ს	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	შე	მა
რბი	ლე	ბე	ლი		ღო	ნი	სძი	ე	ბე	ბი	:

1)	სა	თბუ	რი	ს	ა	ი	რე	ბი	ს	გა	ფრქვე	ვი	ს	შე
მცი	რე	ბა		კა	რგი		სა	სო	ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		
პრა	ქტი	კი	ს	გა	ვრცე	ლე	ბი	ს	ხე	ლშე	წყო	ბი	თ,	
რო	გო	რი	ცა	ა	:

• ს/ს	წა	რმო	ე	ბი	ს	პრო	ცე	სში		წა	რმო
შო	ბი	ლი		ცხო	ვე	ლუ	რი		და		მცე	ნა	რე	უ	ლი		
ო	რგა	ნუ	ლი			ნა	რჩე	ნე	ბი	ს	სწო	რი		მა	რთვა	,	
მა	თ	შო	რი	ს,	მი	ნდვრა	დ	ნა	რჩე	ნე	ბი	ს	ღი	ა		
წე	სი	თ	და	წვი	ს	პრა	ქტი	კი	ს	შე	ცვლა	;	ო	რგა
ნუ	ლი		ნა	რჩე	ნე	ბი	ს	ნი	ა	და	გში		ი	ნტე	გრა	ცი
ა	,	ა	ნა	ე	რო	ბუ	ლი			გა	და	მუ	შა	ვე	ბა			ბი	ო	გა	ზი	ს	
და	ნა	დგა	რე	ბი	თ	და		ს/ს	და		სა	ყო	ფა	ცხო
ვრე	ბო		ნა	რჩე	ნე	ბი	ს	ა	ე	რო	ბუ	ლი		კო	მპო
სტი	რე	ბა	;	

• ნი	ა	და	გი	სთვი	ს	მი	ნი	მა	ლუ	რი		მცე	ნა	რე
უ	ლი		სა	ფა	რვე	ლი	ს	უ	ზრუ	ნვე	ლყო	ფა	;

• ნი	ა	და	გი	ს	მი	ნი	მა	ლუ	რი		და	მუ	შა	ვე	ბა	;

• პი	რუ	ტყვი	ს	კვე	ბი	ს	რა	ცი	ო	ნი	სა		და		სა
დგო	მთა		მო	ვლი	ს	გა	უ	მჯო	ბე	სე	ბა .

2)	ა	ტმო	სფე	რო	ში		ა	რსე	ბუ	ლი		ნა	ხში	რბა
დი	ს	სე	კვე	სტრი	ს	ხე	ლშე	წყო	ბა		ნი	ა	და	გში		
ო	რგა	ნუ	ლ	ნა	ხში	რბა	და	დ	გა	რდა	ქმნი	თ,	
რი	სთვი	სა	ც	მნი	შვნე	ლო	ვა	ნი	ა	:

• ნი	ა	და	გი	ს	და	ცვი	თი		და		გა	სა	უ	მჯო	ბე	სე
ბე	ლი		ღო	ნი	სძი	ე	ბე	ბი	ს	გა	ტა	რე	ბა	;

• მი	ნდო	რსა	ცა	ვი		(ქა	რსა	ფა	რი	)	ზო	ლე	ბი	ს	
მო	წყო	ბა	;

• სა	ძო	ვა	რთა		მა	რთვი	ს	გა	უ	მჯო	ბე	სე	ბა	;

• დე	გრა	დი	რე	ბუ	ლი		მი	წე	ბი	ს	ა	ღდგე	ნა	;

• 3)	სუ	რსა	თი	ს	წა	რმო	ე	ბი	სა		და		მი	წო
დე	ბი	ს	მთლი	ა	ნი		ჯა	ჭვი	ს	(ფე	რმი	და	ნ	
მო	მხმა	რე	ბლა	მდე	)		კლი	მა	ტნე	ი	ტრა	ლუ
რო	ბი	ს	ხე	ლშე	წყო	ბა .
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სტრა	ტე	გი	ა		ა	რ	
მო	ი	ცა	ვს	მე	ქა	ნი
ზმს	კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლე	ბა	სთა	ნ	
ა	და	პტა	ცი	ი	ს	ა	მო
ცა	ნა	თა		შე	სა	სრუ
ლე	ბლა	დ	

სა	ქა	რთველო	ს	
სო	ფლი	ს	
მეურნე	ო	ბი	სა		
და		სო	ფლი	ს	
გა	ნვი	თა	რე	ბი	ს	
სტრა	ტე	გი	ა		

2021	–	2027.

ა	რ	ა	რი	ს	გა	ნხი	ლუ	ლი		მე
ქა	ნი	ზმი		შე	მდე	გი		ა	მო	ცა
ნე	ბი	ს	შე	სა	სრუ	ლებლა	დ:

1)	გა	რე	მო	სთა	ნ	ა	და	პტი
რე	ბუ	ლი	,	კლი	მა	ტგო
ნი	ვრუ	ლი		სა	სო	ფლო	
სა	მე	უ	რნე	ო		პრა	ქტი	კი	ს	
გა	ვრცე	ლე	ბა		და		ბი	ო	/
ო	რგა	ნუ	ლი		წა	რმო	ე	ბი	ს	
გა	ნვი	თა	რე	ბი	ს	ხე	ლშე
წყო	ბა	;

2)	ე	ნე	რგო	ე	ფე	ქტუ	რი			და			
გა	ნა	ხლე	ბა	დი			ე	ნე	რგი	ი	ს		
ტე	ქნო	ლო	გი	ე	ბი	სა			და			
პრა	ქტი	კი	ს		და	ნე	რგვა	;

3)	ა	გრო	ბი	ო	მრა	ვა	ლფე
რო	ვნე	ბი	ს	შე	ნა	რჩუ	ნე	ბა	.

და	ე	მა	ტო	ს	ა	მ	ა	მო	ცა	ნა	თა		შე	სრუ	ლე	ბი	ს	
მე	ქა	ნი	ზმე	ბი .

ფე	რმე	რე	ბი	/მე	წა
რმე	ე	ბი		ა	რა	სა
კმა	რი	სა	დ	ა	რი	ა	ნ	
ი	ნფო	რმი	რე	ბუ
ლნი		კლი	მა	ტი	ს	
ცვლი	ლე	ბი	ს	
შე	რბი	ლე	ბა	სა		და		
მა	სთა	ნ	ა	და	პტა
ცი	ა	ზე .

სა	ქა	რთვე
ლო	ს	სო	ფლი	ს	
მე	უ	რნე	ო	ბი	სა		
და		სო	ფლი	ს	
გა	ნვი	თა	რე	ბი	ს	
სტრა	ტე	გი	ა		2021	
–	2027;
სა	ქა	რთვე	ლო	ს	
სო	ფლი	ს	მე	უ
რნე	ო	ბი	სა		და		სო
ფლი	ს	გა	ნვი	თა
რე	ბი	ს	20212027	
წლე	ბი	ს	სტრა	ტე
გი	ი	ს	20212023	
წლე	ბი	ს	სა	მო	ქმე
დო		გე	გმა .

სტრა	ტე	გი	ი	ს	მე	2	მი	ზნი	ს	
მი	ღწე	ვა		გა	რთუ	ლდე	ბა		
ფე	რმე	რთა	/მე	წა	რმე	თა		
ა	რა	სა	კმა	რი	სი		ი	ნფო	რმი
რე	ბუ	ლო	ბი	ს	პი	რო	ბე	ბში .

სტრა	ტე	გი	ი	ს	1ლი		მი	ზნი	ს	1ე	ლ	ა	მო	ცა
ნაში		ხა	ზი		გა	ე	სვა	ს	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი	ლე
ბა	ს	და		მა	სთა	ნ	და	კა	ვში	რე	ბუ	ლი		სა	კი	თხე
ბი	ს	ა	ქტუ	ა	ლი	ზა	ცი	ა	ს.

სა	ე	ქსტე	ნცი	ო		
სა	მსა	ხუ	რე	ბი		
კლი	მა	ტი	ს	ცვლი
ლე	ბა	სთა	ნ	და
კა	ვში	რე	ბუ	ლ	ს/ს	
პრა	ქტი	კა	სა		და		
ტე	ქნო	ლო	გი	ე	ბს	
ა	რა	სა	თა	ნა	დო		
დო	ნე	ზე		ა	სწა
ვლი	ა	ნ/ა	წო	დე	ბე	ნ	
ფე	რმე	რე	ბს.

სა	ქა	რთვე	ლო	ს	
სო	ფლი	ს	მე	უ
რნე	ო	ბი	სა		და		სო
ფლი	ს	გა	ნვი	თა
რე	ბი	ს	20212027	
წლე	ბი	ს	სტრა	ტე
გი	ი	ს	20212023	
წლე	ბი	ს	სა	მო	ქმე
დო		გე	გმა .

ა	ქტი	ვო	ბა		1.1.1.	ფე	რმე
რთა	თვი	ს	ე	ფე	ქტი	ა	ნი		
სა	ე	ქსტე	ნცი	ო		მო	მსა	ხუ
რე	ბი	ს	მი	წო	დე	ბა .

ა	ქტი	ვო	ბა	ში		ა	ი	სა	ხო	ს	ი	ნფო	რმა	ცი	ი	ს/ცო
დნი	ს	მი	წო	დე	ბა		სა	უ	კე	თე	სო		სა	სო	ფლო	
სა	მე	უ	რნე	ო		პრა	ქტი	კა	სა		და		კლი	მა	ტგო	ნი
ვრუ	ლ	ტე	ქნო	ლო	გი	ე	ბზე .

ა	რა	სა	კმა	რი	სი		
პრი	ო	რი	ტე	ტი		
ე	ნი	ჭე	ბა		ფი	ნა
ნსუ	რი		მხა	რდა	ჭე
რი	ს	მი	სა	ღე	ბა	დ	
წა	რდგე	ნი	ლი		
სა	უ	კე	თე	სო		სა	სო
ფლო	სა	მე	უ	რნე	ო		
პრა	ქტი	კი	სა		და		
კლი	მა	ტგო	ნი
ვრუ	ლი		ტე
ქნო	ლო	გი	ე	ბი	ს	
და	ნე	რგვა	ს,	ა	ნ	
ი	სი	ნი		სა	ე	რთო	დ	
ა	რ	ა	რსე	ბო	ბს.

სა	ქა	რთვე	ლო	ს	
სო	ფლი	ს	მე	უ
რნე	ო	ბი	სა		და		სო
ფლი	ს	გა	ნვი	თა
რე	ბი	ს	20212027	
წლე	ბი	ს	სტრა	ტე
გი	ი	ს	20212023	
წლე	ბი	ს	სა	მო	ქმე
დო		გე	გმა .

ა	ქტი	ვო	ბა		1.2.1.	„ქვე	მო
და	ნ	ზე	მო	თ“	პრი	ნცი	პი	თ,	
ი	ნი	ცი	ა	ტი	ვე	ბი	ს	მხა	რდა
ჭე	რი	ს	კრი	ტე	რი	უ	მთა		
შე	მუ	შა	ვე	ბა .

„ქვე	მო	და	ნ	ზე	მო	თ“	პრი	ნცი	პი	თ	ი	ნი
ცი	ა	ტი	ვე	ბი	ს	მხა	რდა	ჭე	რი	ს	ძი	რი	თა	დ	
კრი	ტე	რი	უ	მა	დ	გა	ნი	სა	ზღვრო	ს	შე	მო	თა	ვა
ზე	ბუ	ლი		ი	ნი	ცი	ა	ტი	ვი	ს	უ	პი	რა	ტე	სო	ბა		კლი
მა	ტი	ს	ცვლი	ლე	ბი	ს	შე	რბი	ლე	ბი	სა		და	/ა	ნ	
მა	სთა	ნ	ა	და	პტა	ცი	ი	ს	კუ	თხი	თ.
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კოოპერატივთა	
მხარდაჭერის	
პროგრამებში	
დაბალი	
პრიორიტეტი	
ენიჭება	
კლიმატის	
ცვლილების	
საკითხებს.

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

აქტივობა	1.2.2. 
სასოფლოსამეურნეო	
კოოპერატივთა	აღჭურვა	
გადამამუშავებელი	
დანადგარებით.

სასოფლოსამეურნეო	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	
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	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.

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

წყლის	
დანაკარგები	
სარწყავ	
სისტემაში	
და	მისი	
არამიზნობრივი	
ხარჯვა.

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

სამოქმედო	გეგმა	
არ	ითვალისწინებს	
კლიმატის	ცვლილების	
შერბილების	
შესაძლებლობათა	
განსაზღვრას:  

აქტივობა	2.1.1. 
კლიმატის	
ცვლილებასთან	
ადაპტაციის	
შესაძლებლობათა	
განსაზღვრა	და	
ხელშეწყობა.

განისაზღვროს	კლიმატის	ცვლილების	
შერბილების	შესაძლებლობები.

კლიმატთან	
ადაპტირებული	
ცხოველთა	
და	მცენარეთა	
ახალი	ჯიშების/
ჰიბრიდების	
ნაკლებობა.

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

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

აქტივობა	2.5.1. 
საქართველოს	ფაუნის	
ადგილობრივ	ჯიშებსა	
და	პოპულაციებზე	
კვლევების	ჩატარება;	

აქტივობა	2.5.2. 
ერთწლოვან	და	
მრავალწლოვან	
კულტურებზე	კვლევების	
ჩატარება.

ხელი	შეეწყოს	კვლევებს,	რომლებიც	
მიემართება	კლიმატთან	ადაპტირებულ	
ცხოველთა	და	მცენარეთა	ახალი	
ჯიშების/ჰიბრიდების	შექმნას	და	
გაფართოვდეს	სამეცნიერო	საქმიანობა	
ამ	მიმართულებით.
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