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სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ ოქმი

ჰარმონიზებული SEA პროცედურის უპირატესობა UNECE რეგიონში და მის 
მიღმა 

ტრანსსასაზღვრო კონტექსტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კონვენციისთვის (Espoo 
Convention)



სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ ოქმი 

გლობალური ინსტრუმენტი

• საერთო სტანდარტები
• მხარეთა ქსელი
• გამოცდილების გაზიარება
• ტექნიკური დახმარება
• განმახორციელებელი

კომისია



რა არის სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასება
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი 

შეფასება (SEA) ეფექტური 

პროცედურული მექანიზმია, რომელიც 

მიზნად ისახავს ეკონომიკურ და 

სოციალურ მოსაზრებებთან ერთად, 

გარემოსდაცვითი და ჯანდაცვის 

საკითხების ინტეგრირებას გეგმებში, 

პროგრამებში, პოლიტიკასა და 

კანონმდებლობაში.



სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების 
განსაზღვრება

UNECE-ს სგშ-ს ოქმის მიხედვით სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასება განმარტებულია, როგორც 
,,გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი 
ზემოქმედების შეფასება, რაც მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების ანგარიშის ფარგლების დადგენას და აღნიშნული 
ანგარიშის მომზადებას, საზოგადოების მონაწილეობას, მასთან 
კონსულტაციებს და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშისა და საჯარო კონსულტაციების შედეგების 
გათვალისწინებას გეგმაში ან პროგრამაში”. (მუხლი 2.6)



რისთვის არის სასარგებლო სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასება
• ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება, შემდეგი გზებით:

• გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე სავარაუდო გავლენის და 
გეგმის/პროგრამის მიზნებთან მისი ურთიერთქმედების შეფასება; 

• განვითარების ალტერნატივების შეფასება; და

• კონსულტაციების შედეგები;

• სამთავრობო უწყებებთან და საზოგადოებასთან კონსულტაციები გეგმების, 
პროგრამების და პოლიტიკის მომზადების პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში 
ტრანსსასაზღვრო ასპექტების გათვალისწინებით;

• გადაწყვეტილების მიღების და განხორციელების  პროცესში შეფასების და დებატების 

შედეგების გათვალისწინების უზრუნველყოფა.



რისთვის არის სასარგებლო სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასება 

• უზრუნველყოფს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის მაღალი 
დონის დაცვას - გადაწყვეტილებების მიღებამდე ჯანდაცვისა და 
გარემოს დაცვის საკითხების გათვალისწინების გზით

• ამცირებს რისკებს (უზრუნველყოფს ადრეულ შეტყობინებას) და 
ამით ხელს უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას 

• აუმჯობესებს დაგეგმვას
• ზოგავს დროს და ხარჯებს – ხელს უწყობს ხარჯიანი შეცდომების 

არიდებას 
• ამაღლებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ეფექტურობას და

აძლიერებს მმართველობას (გამჭვირვალეობა, მონაწილეობა, 
საკუთრების განცდა)) 

• აფართოებს სექტორულ და ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობას



SEA-ს ეფექტური განხორციელების 
პრინციპები
ხარჯი - სარგებლის ანალიზი: 

• გამოცდილება უჩვენებს, რომ SEA-ს გათვალისწინება მიწათსარგებლობის 
ადგილობრივ გეგმებში ზრდის ხარჯებს 0.1-1%-ით და განხორციელების დროს 20-
25%-ით. რეგიონების კომიტეტი, EU, 2010

• SEA-მ შესაძლოა გზარდოს დაგეგმვის ხარჯები 5-10%-ით; თუმცა, კარგი SEA 5%-ზე 
მეტით არ ზრდის დაგეგმვის ხარჯებს (ევროკომისია, 1996)

• სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებების უმეტესობის განხორციელებას 
სჭირდება დაახლოებით 7-80 კაც დღე (უხეშად, ნახევარი სკოპინგისთვის და მეორე 
ნახევარი გარემოსდაცვითი ანგარიშის მომზადებისთვის). R. Therivel and F. Walsh (2005)

• სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებების დაახლოებით 50%, დაგეგმვაზე 
პასუხისმგებელი ორგანოსაგან მოითხოვს 2 – 10 კაც დღეს. თუმცა, შეფასების ჩატარება 
(ანალიზის ჩატარება, ანგარიშის მომზადება და სხვა) ჩვეულებრივ მოწვეულ 
კონსულტანტებს ევალებათ. რთული იყო მთელი შეფასების ჩატარების დროის 
წინასწარ განსაზღვრა (Musil, M. at el, EIA-IPPC-SEA Bulleting, 2010).



SEA-ს ეფექტური განხორციელების 
პრინციპები
• ატარებს დაგეგმვაზე პასუხისმგებელი ორანო 
• გათვალისწინებულია დაგეგმვაში რაც შეიძლება ადრეული 

ეტაპიდან, და ორიენტირებულია ძირითად საკითხებზე
• ფასდება ალტერნატივების გონივრული სპექტრი 
• უზრუნველყოფს ძირითადი დაინტერესებული მხარეების და 

საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობებს 
• ტარდება შესაბამისი ხარჯ-ეფექტური მეთოდებით და ანალიზის 

ტექნიკით
• ცალკეული SEA მორგებულია შეფასებულ დოკუმენტზე, 

ითვალისწინებს მის ფოკუსს, დაგეგმვის პროცესს, დოკუმენტის 
სტრუქტურას, სამთავრობო უწყებებისა და სხვა დაინტერესებული 
მხარეების მონაწილეობას 



სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ ოქმით 
განსაზღვრული პროცედურები

გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ მოსაზრებების გათვალისწინება განვითარების დაგეგმვისა და პოლიტიკის განსაზღვრისას 



SEA-ს განხორციელების პრინციპები 

• სკრინინგი: 

რომელ სტრატეგიული დოკუმენტები საჭიროებენ SEA-ს?

• სკოპინგი: 

გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული რა 
საკითხები უნდა მოგვარდეს?

• ხარისხის კონტროლი: 

არის თუ არა ეს კონკრეტული SEA საკმარისად კარგი მისი 
მიზნის განხორციელებისთვის?



გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ ოქმი
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კარგი მმართველობის, უკეთესი დაგეგმვის, 
გამჭვირვალობის და ნდობის უზრუნველყოფის მექანიზმი  



გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ ოქმი
უზრუნველყოფს ეროვნულ საზღვრებში ინფორმაციის გაზიარებისა და კონსტრუქციული 
კონსულტაციების კარგად განსაზღვრულ წესებს





SEA-ს მთავარი მონაწილეები 

• დამგეგმავი უწყებები (დარგობრივი სამინისტროები, რეგიონული და 
ადგილობრივი ხელისუფლება)

• გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვაზე პასუხისმგებელი უწყებები

• საზოგადოება (ფიზიკური ან იურიდიული პირები, სამოქალაქო 
საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, და სხვა.)

• გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისმგებელი პირები (მთავრობა, 
პარლამენტი, რეგიონული ან მუნიციპალური საბჭოები)

• სხვა სამთავრობო უწყებები

• კონსულტანტები და ექსპერტები

• სხვა ქვეყნები



SEA და დაგეგმვა 

ანალიზის დაგეგმვა და განვითარების ინტერვენციების შეთავაზება 

SEA სწავლობს დაგეგმვის პროცესის ცალკეულ შედეგებს და შესაძლოა 
წარმოადგინოს საჭირო შესწორებები 

ოპტიმალურად, SEA უნდა ჩატარდეს დაგეგმვის პარალელურად, როდესაც
• წამყვანი არის დაგეგმვის პროცესი, და
• SEA განსაზღვრავს ლოგიკას და დაგეგმვის პროცესის ეტაპებს 

ამდენად, ორივე პროცესის დანახვა შესაძლებელია როგორც დაგეგმვის 
ერთ მყარ სისტემაში არსებული ურთიერთ გამაძლიერებელი 
მექანიზმები, რომლებიც მდგრად განვითარებას ემსახურებიან



SEA და EIA 

• SEA არ არის მეგა -EIA, ის არ 
უნდა ახდენდეს EIA-ების 
დუბლირებას 

• SEA იდეალურად ფარავს 
სტრატეგიულ საკითხებს, 
რომლებიც შესაძლოა ვერ 
მოგვარდეს პროექტის დონეზე 
გადაწყვეტილებების მიღებით 

• SEA-მ შესაძლოა ხელი 
შეუწყოს EIA-ს პროექტის 
დონეზე განვითარების 
ხელშეწყობის გზით 



დასკვნა…

• SEA-მ დაამტკიცა, რომ არის სასარგებლო მექანიზმი 
ხელშესახები შედეგებით და „ამატებს ღირებულებას“ 

• თუმცა, ის ეფექტურად უნდა განხორციელდეს, სხვაგვარად 
ვერ მოიტანს მოსალოდნელ სარგებელს

• SEA-ს ეფექტური განხორციელება მოითხოვს „მოვლენების 
გარედან შეფასებას“

• საკანონმდებლო SEA პროცედურა არის მხოლოდ ფორმა, ის არ 
არის SEA-ს მიზანი 



28 February 2017

მაგალითი1: 
ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიული 
გეგმის SEA – 2030 წლამდე, სლოვაკეთი 



ფონური ინფორმაცია 

• სტრატეგიული გეგმა არის გრძელვადიანი დაგეგმვის დოკუმენტი, რომელიც 
წარმოადგენს საფუძველს ტრანსპორტის პროექტების თანადაფინანსებისთვის 
ევროკავშირთან ერთად

• ზომები მოცემულია ტრანსპორტის შემდეგი სახეობებისთვის:
• საგზაო
• სარკინიგზო
• საჰაერო ტრანსპორტი
• სანაოსნო ტრანსპორტი
• საზოგადოებრივი და არა მოტორიზებული ტრანსპორტი 

• საგზაო ტრანსპორტის მოდელი: ინფორმაცია სატრანსპორტო ქსელის 
ამჟამინდელი და სამომავლო ინტენსივობის და ინდივიდუალური 
ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში მისი ცვლილების შესახებ  

• საგზაო და სარკინიგზო კორიდორების განსაზღვრა (თუმცა არ  არის ზუსტი 
სივრცითი განსაზღვრება ამ ეტაპზე) 





სივრცითი ანალიზის სინთეზი

• კრიტიკული ტერიტორიების იდენტიფიცირება გარემოსა და ადამიანის 
ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული რისკების და შეზღუდვების 
გათვალისწინებით 

• სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პროექტების 
„რეზისტენტობის“/ტერიტორიის განსაზღვრა 

• სივრცით ანალიზზე დაყრდნობით, ქვეყნის ტერიტორია ხუთ 
კატეგორიად დაიყო:
• K1: უკიდურესად სენსიტიური, სრულად „რეზისტენტული“ სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურისთვის 
• K2: მაღალი სენსიტიურობის, შესაძლებელია გამოყენება მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში, შერბილების ზომების განხორციელებისას
• K3: სენსიტიური, პოტენციური კონფლიქტები, თუმცა ამის თავიდან აცილება 

შესაძლებელია, ალტერნატიული გადაწყვეტილებებით 
• K4: ნაკლებ სენსიტიური, დაბალი „რეზისტენტობა“’ სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის მიმართ 
• K5: არა სენსიტიური, თავისუფლად მისაღები სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 





სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების 
შედეგები

• სტრატეგიული დონე
• ცხელი წერტილების განსაზღვრა, სადაც ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის 

ქსელი უნდა გაძლიერდეს

• პოტენციური პრობლემური საგზაო მონაკვეთების იდენტიფიცირება, სადაც 
გათვალისწინებული უნდა იყოს ალტერნატივები დასახლებული პუნქტებიდან 
მარშრუტებით 

• სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების შემდგომი 
განვითარების სახელმძღვანელო
• რისკების იდენტიფიცირება

• რეკომენდაციები პროექტის დონეზე შეფასებისთვის (EIA)

• სივრცითი ანალიზის სინთეზი უზრუნველყოფს სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურული პროექტების პრიორიტეტულობის განსაზღვრის  
საფუძველს



გმადლობთ 
ყურადღებისთვის!


