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SEA-ს განხორციელების ფარგლები

არსებობს
სტრატეგიული
დოკუმენტების -
გეგმები,
პროგრამები,
სტრატეგიები,
კონცეფციები -
ფართო სპექტრი.



SEA-ს განხორციელების ფარგლები

SEA მხოლოდ რამდენიმე სტრატეგიული დოკუმენტისთვის
უნდა იქნას გამოყენებული: მაგალითად:
• რომლებსაც მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი გავლენა აქვთ
• აკმაყოფილებენ ადმინისტრაციულ კრიტერიუმებს:

• მომზადებულა და დამტკიცებული საჯარო უწყებების
მიერ

• მოთხოვნილია კანონმდებლობით, მარეგულირებელი ან
ადმინისტრაციული დოკუმენტებით

• ქმნის ჩარჩოს იმ პროექტების სამომავლო
განვითარებისთვის, რომლებიც გზშ-ს მოითხოვს …თუმცა,
SEA-ს შესახებ ოქმის მიხედვით SEA პოლიტიკისა და
კანონმდებლობისთვისაც არის საჭირო!!!



SEA-ს განხორციელების ფარგლები

• SEA გამოყენებული უნდა იქნას გეგმებისთვის, პროგრამებისთვის 
და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის

• ახლად მომზადებული დოკუმენტებისა და მათი გადასინჯული 
ვერსიებისთვის, რომლებსაც:

(a) ითხოვს კანონმდებლობა, მარეგულირებელი ან 
ადმინისტრაციული დებულებები; და

(b) უნდა მოამზადოს ან დაამტკიცოს სახელისუფლებო 
ორგანომ, ან მოამზადოს დამტკიცებისთვის პარლამენტის ან 
მთავრობის მიერ, ოფიციალური პროცედურით



SEA-ს განხორციელების ფარგლები

• SEA საჭიროა გეგმებისა და პროგრამებისთვის, რომლებიც

• მომზადებულია სოფლის მეურნეობისთვის, მეტყევეობისათვის, 
მეთევზეობისთვის, ენერგეტიკისთვის, მრეწველობისთვის, მათ 
შორის სამთო მომპოვებლi საქმიანობა,  ტრანსპორტი, რეგიონული 
განვითარება, ნარჩენების მართვა,  წყლის რესურსების მართვა, 
ტელეკომუნიკაცია, ტურიზმი, ან ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმვა ან 
მიწათსარგებლობა 

• ქმნიან ჩარჩოს იმ პროექტების სამომავლო განვითარებისთვის,
რომლებიც გზშ-ს მოითხოვს …

თუმცა, SEA-ს გამოყენება შესაძლებელია პოლიტიკისა და
სტრატეგიებისთვის



SEA-ს განხორციელების ფარგლები –
გათავისუფლება 

• SEA -ს შესახებ ოქმი განსაზღვრავს, რომ შემდეგი გეგმები და 
პროგრამები არ ექვემდებარებიან ოქმს (ანუ 
განთავისუფლებული არიან SEA-სგან)

• გეგმები და პროგრამები რომლების მიზანია ეროვნული 
თავდაცვის და სამოქალაქო უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა;

• ფინანსური ან საბიუჯეტო გეგმები



SEA-ს განხორციელების ფარგლები
• განისაზღვროს, თუ არის SEA საჭირო, შემდეგი მიზნებისათვის:

• სტრატეგიული დოკუმენტების სხვა სექტორებში

• სტრატეგიული დოკუმენტები რომლებიც ადგილობრივ დონეზე 
მოქმედებენ

• არსებული სტრატეგიული დოკუმენტების მცირედი მოდიფიკაცია

სკრინინგი



სკრინინგი

• მიზანი არის განისაზღვროს საჭიროა თუ არა SEA მოცემული 
სტრატეგიული და დაგეგმვის დოკუმენტებისთვის 

• კონსულტაციები უნდა ჩატარდეს გარემოსდაცვითი და ჯანდაცვის 
უწყებების წარმომადგენლებთან

• სკრინინგი მნიშვნელოვანია SEA სისტემის ეფექტურობისთვის ქვეყანაში, 
რაც გულისხმობს შემდეგს:

• SEA -ს ჩატარება-სთვის P&P რასაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა 
ჰქონდეს

• SEA -ს P&P-სთვის ჩატარების თავიდან არიდება, ისე რომ ზიანი არ 
მიადგეს გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობას 



SEA-ს განხორციელების და სკრინინგის
ფარგლები
სტრატეგიული დოკუმენტების სამი ჯგუფი:

1. დოკუმენტები რომლებიც ყოველთვის მოითხოვენ SEA-ს

2. დოკუმენტები რომლებისთვის SEA შეიძლება გაკეთდეს,
მაგრამ საჭიროა შესწავლა = სკრინინგი

3. SEA-სგან გათავისუფლებული დოკუმენტები



SEA-ს განხორციელების და სკრინინგის
ფარგლები – ძირითადი პრინციპები
1. სტრატეგიული დოკუმენტის სახელი არ არის
გადამწყვეტი SEA -ს გამოყენებისთვის.

2. ყველა სტრატეგიული დოკუმენტი, განურჩევლად
სახელის (მაგ: სტრატეგია, კონცეფცია და სხვა),
რომელიც აკმაყოფილებს სამართლებრივ კრიტერიუმს
SEA -მოქმედების ფარგლებში.

3. რიგ სტრატეგიულ დოკუმენტებს სჭირდებათ
დამატებითი შესწავლა, SEA-ს საჭიროების
განსაზღვრისთვის = სკრინინგი



SEA-ს განხორციელების ფარგლები–
მაგალითები
• ხორვატია:

• SEA სავალდებულოა სტრატეგიების, გეგმების ან
პროგრამებისთვის, რომლებიც მიღებულია სახელმწიფო
რეგიონულ ან ადგილობრივ დონეებზე, შემდეგ სექტორებში:
სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ენერგეტიკა,
მრეწველობა, სამთო სამომპოვებლო საქმიანობა, ტრანსპორტი,
ელექტრო კომუნიკაციები, ტურიზმი, სივრცითი დაგეგმვა,
რეგიონული განვითარება, ნარჩენების მართვა და წყლის
რესურსების მართვა - როდესაც განისაზღვრება ჩარჩო
რომელიც ექვემდებარება გარემოსდაცვითი ზეგავლენის
შეფასებას;

• მცირედი მოდიფიკაციების და ადგილობრივი დონის SPP-ების
სკრინინგი (მაგალითად: ურბანული განვითარების გეგმა)



SEA-ს განხორციელების ფარგლები –
მაგალითები
• ჩეხეთის რესპუბლიკა:

• SEA სავალდებულოა SEA დირექტივით განსაზღვრულ
სექტორებში მოქმედი „კონცეფციებისთვის“ (+ გარემოს და
ბიომრავალფეროვნების დაცვისთვის) რომლებიც ქმნიან
ჩარჩოს იმ საქმიანობების ნებართვისთვის, რომლებიც გზშ-
ს მოითხოვენ:
• კონცეფციები რომლებიც გავლენას ახდენენ მხოლოდ

ერთი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან
• უკვე დამტკიცებული კონცეფციების მოდიფიკაცია

• SEA არ არის საჭირო თავდაცვის, საგანგებო სიტუაციების
გეგმებისთვის და საბიუჯეტო დოკუმენტებისთვის



SEA-ს განხორციელების ფარგლები–
მაგალითები
• შოტლანდია

• SEA რ არის საჭირო ცალკეულ სკოლებთან ან შოტლანდიის მინისტრების 
დაკვეთით შესასრულებელ სამუშაოებთან დაკავშირებული გეგმების ან 
პროგრამებისთვის



გმადლობთ ყურადღებისთვის!


