katastrofebis mimarT
mowyvladobisa da SesaZleblobebis
Sefaseba

Telavis munici paliteti
sofeli buSeti

wiTeli jvrisa da wiTeli naxevarmTvaris saerTaSoriso
moZraobis fuZemdebluri princi pebi
humanuroba
wiTeli jvrisa da wiTeli naxevarmTvaris saerTaSoriso moZraoba
, romelic
Tavdapirvelad brZolis velze daWrilTaTvis daxmarebis aRmoCenis mizniT
Seiqmna, yovelgvari diskriminaciis gareSe cdilobs rogorc saerTaSoriso, ise
erovnul doneze, adamianebs gaWirveba Tavidan aaridos an Seumsubuqos.
moZraobis mizania ,daicvas adamianTa sicocxle da janmrTeloba, uzrunvelyos
maTi pirovnuli Rirsebis pativiscema. igi xels uwyobs xalxTa Soris
megobrobis, urTierTgagebis, TanamSromlobisa da mSvidobis ganmtkicebas.
miukerZoebloba
moZraoba ar arCevs adamianebs erovnebis, rasis, religiuri mrwamsis,
klasobrivi Tu politikuri Sexedulebebis mix edviT. misi mizania Seumsubuqos
adamianebs gansacdeli. pirvel rigSi maT, vinc daxmarebas yvelaze metad
saWiroebs.
neitraloba
sayovelTao ndobis SenarCunebis mizniT, moZraoba ar emxroba romelime
dapirispirebul mxares SeiaraRebuli konfliqtis dros da ar erTveba
politikuri, rasobrivi, religiuri, an ideologiuri xasiaTis davaSi.
damoukidebloba
moZraoba
damoukidebelia.
erovnuli
sazogadoebebi,
rogorc
TavianTi
mTavrobebis damxmareni humanitarul saqmianobaSi, eqvemdebarebian sakuTari
qveynebis kanonebs, amave dros yovelTvis unda inarCunebdnen avtonomias, raTa
imoqmedon moZraobis princi pebis Sesabamisad.
nebayofloba
es aris nebayoflobiTi humanitaruli moZraoba, romelic miznad ar isaxavs
mogebas.
erTaderToba
qveyanaSi SeiZleba arsebobdes mxolod erTi wiTeli jvrisa Tu wiTeli
naxevarmTvaris erovnuli sazogadoeba. is Ria unda iyos yvelasTvis da unda
axorcielebdes humanitarul saqmianobas qveynis mTel teritoriaze.
universaloba
wiTeli jvrisa da wiTeli naxevarmTvaris moZraoba sayovelTaoa. erovnuli
sazogadoebebi sargebloben Tanabari uflebebiT da movaleni arian daexmaron
erTmaneTs.
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შესავალი
უკანასკნელ წლებში კახეთის
რეგიონში გააქტიურებული ბუნებრივი
კატასტროფები
და
მათგან
გამოწვეული უარყოფითი შედეგები
მხარის ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ
პრობლემად განიხილება.
სპეციალისტების მოსაზრებით,
კატასტროფების
სიხშირისა
და
ინტენსივობის
ზრდა
ფაქტორთა
კომპლექსითაა
განპირობებული,
რომელთა შორისაც აღსანიშნავია:
• გლობალური დათბობა და
ჩვენი ქვეყნისთვის უკვე საგრძნობი
კლიმატის ცვლილება;
•
დაბალი
ეკოლოგიური
ცნობიერება
და
გარემოზე
ზემოქმედების მზარდი მასშტაბები.
აღნიშნულ სიტუაციას კიდევ
უფრო
ამძაფრებს
რესურსების
სიმცირით გამოწვეული სახელმწიფოს
მხრიდან არასაკმარისი პრევენციული
ღონისძიებები.
ამგვარ მდგომარეობაში მნიშვნელოვანია მჭიდრო თანამშრომლობა
მოსახლეობას, ადგილობრივ ხელისუფლებას, სამეცნიერო წრეებსა და
არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რათა მიღწეულ იქნას კატასტროფების
რისკის შემცირების ადეკვატური ღონისძიებების დროული განხორციელება.
ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი კარგი მეთოდია წითელი ჯვრის და წითელი
ნახევარმთვარის
საზოგადოებების
საერთაშორისო
ფედერაციის
მიერ
შემუშავებული ხიფათების, მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების
მეთოდოლოგია (VCA), რომელიც თანამონაწილეობრივი გზით გადაწყვეტილების
მიღებისა და დაგეგმარების კარგი ინსტრუმენტია. მოწყვლადობისა და
შესაძლებლობების შეფასება, როგორც პროცესის ნაწილი, საშუალებას იძლევა
ადგილობრივმა მოსახლეობამ განსაზღვროს პრიორიტეტული რისკები, იმ
შემთხვევაშიც კი თუ ეს რისკები არ წარმოადგენენ ბუნებრივ ხიფათებს. მეთოდი
იყენებს სხვადასხვა თანამონაწილეობრივ ინსტრუმენტს, რათა შეფასდეს თემის
წევრებისა და თემის მოწყვლადობა/მედეგობის უნარი ხიფათების მიმართ
ადგილობრივ დონეზე, გაიზარდოს ცნობიერება მოსახლეობის შესაძლებლობების
შესახებ, რათა ისინი წინ აღუდგნენ რისკებსა და ხიფათებს, მიღწეულ იქნას
შეთანხმება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იმ ქმედებების შესახებ, რომელიც
3

საჭიროა
კატასტროფების
პოტენციური
შედეგების
პრევენციისა
თუ
შემცირებისათვის. განხორციელდეს და შეფასდეს კატასტროფების პრევენციის,
მათდამი მზაობისა და მათი რისკების შემცირების პროექტები.
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გამოყენებული მეთოდოლოგია
სოფელ ბუშეტში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შესაფასებლად
გამოყენებული იქნა წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების
საერთაშორისო
ფედერაციის
მიერ
შემუშავებული
მეთოდოლოგია
მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების თანამონაწილეობრივი შეფასებისათვის
(VCA).
აღნიშნული მეთოდოლოგიის ადგილზე სწორად განხორციელების მიზნით,
ჩატარდა წინასწარი სწავლება და მეთოდოლოგიის გამოცდა.
შეფასების ჩატარებისთვის მოძიებულ იქნა მეორადი ინფორმაცია
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოწოდებულ ოფიციალურ მასალებზე
დაყრდნობით, ასევე განხორციელდა სწჯს-ის თანამშრომლებისა და მოხალისეების
მიერ სოფელ ბუშეტზე უშუალო დაკვირვება.
მოწყვლადობის და შესაძლებლობების
შეფასება ჩაატარა სოფელ ბუშეტის თემის
მოხალისეთა
ჯგუფმა
(სპეციალური
მოსამზადებელი
კურსი
გაიარა
ოცმა
მოხალისემ) წინასწარ შემუშავებული კითხვარის
მეშვეობით.
სულ
გამოკითხულ
იქნა
მოსახლეობის 30%. გამოკითხვა ჩატარდა
ჯგუფური ინტერვიუების საშუალებით. თემის
წევრებთან
ერთად
შემუშავებულ
იქნა
კითხვარში შემავალი კითხვები, რომლებმაც
მოიცვეს
რამოდენიმე
მეთოდოლოგიური
ინსტრუმენტი: ნახევრად სტრუქტურირებული
პრობლემების ხე 1, ბუშეტი
ინტერვიუ,
საოჯახო
და
სამეზობლო
მოწყვლადობა და ისტორიული პროფილი.
შემდეგი შეხვედრის დროს კითხვარები დაურიგდათ მოხალისეებს,
რომლებმაც ბუშეტის მოსახლეობაში ჩაატარეს გამოკითხვა.
გარდა ინტერვიუებისა, ინფორმაციის მიღების მიზნით, სოფელ ბუშეტის
წითელი ჯვრის ადგილობრივი მოხალისეების და თემის წევრებისგან ჩამოყალიბდა
სამუშაო ჯგუფი, რომელთანაც გაიმართა სამუშაო შეხვედრები. სამუშაო ჯგუფის
შემადგენლობა წინასწარ განისაზღვრა (განისაზღვრა ის პერსონალი, რომელიც
პროექტის განმახორციელებლების აზრით, აუცილებლად უნდა ჩართულიყო
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კატასტროფების რისკების შემფასებელ ჯგუფში). კერძოდ, ესენი იყვნენ შემდეგი
სფეროების წარმომადგენლები:
• წითელი ჯვრის მოხალისეები
• გამგეობა
• საკრებულო
• სახანძრო-სამაშველო სამსახური
• განათლების სფერო
• ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი
გარდა ამისა, სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა
ნებისმიერი მსურველისათვის იყო შესაძლებელი.
სამუშაო ჯგუფთან გამართული შეხვედრების მიზანს
წარმოადგენდა თემის წევრებზე დაყრდნობით და მათი
თანამონაწილეობით შეგროვებულიყო მაქსიმალური
ინფორმაცია თემში არსებული კატასტროფების შესახებ
და მიღწეულიყო ჯგუფის წევრების მაქსიმალური ჩართვა
კატასტროფების მართვის აქტივობებში.
პრობლემების ხე 2, ბუშეტი
საჭირო ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებულ იქნა თანამონაწილეობრივი
მუშაობის ინსტრუმენტთა ნაკრები, კერძოდ:
• სივრცული დარუკება – თემის და მისი მნიშვნელოვანი ტერიტორიების სივრცული
ვიზუალიზაცია.
• ხიფათის/რისკის დარუკება – თემის რუკაზე ხიფათების/რისკების იდენტიფიცირება
• რესურსების/ შესაძლებლობების დარუკება – რუკის შედგენა, რომელიც აჩვენებს
თემის რესურსებს და შესაძლებლობებს.
• განივი ჭრილი – თემის ვირტუალური განივკვეთის შედგენა თემის შიგნით
სივრცული ან მიწის გამოყენების ტიპების არსებული სხვაობების აღმოსაჩენად.
• სეზონური კალენდარი – ასახავენ თემის აქტივობებს წლის სეზონების მიხედვით.
• ინსტიტუციური და სოციალური ქსელის
ანალიზი – თემში არსებული საკვანძო
ორგანიზაციების, ჯგუფების და პიროვნებების
განხილვა.
• პრობლემების ხე – თემში არსებული
პრობლემების
იდენტიფიცირებისა
და
რანჟირების მიზნით,
- 5 -ასევე სხვადასხვა პრობლემათა შორის
მიზეზ-შედეგობრივი
კავშირების
დასადგენად
• თემის ძლიერი და სუსტი მხარეების
ანალიზი (SWOT ანალიზი)
აღნიშნული
ინსტრუმენტების
გამოყენების შედეგად მიღებული მასალები
დამუშავდა და გაანალიზდა.
სეზონური კალენდარი, ბუშეტი

შედეგები მოცემულია ანგარიშში.
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Telavi

ზოგადი დახასიათება
თელავის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კახეთის რეგიონში. მუნიციპალიტეტის
ცენტრია ქ.თელავი, რომელიც თბილისიდან აღმოსავლეთით ქ. გურჯაანის გავლით
158კმ-ითაა დაშორებული, ხოლო გომბორის უღელტეხილით 90 კმ-ით. ქალაქი
ზღვის დონიდან 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს.
თელავის მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთიდან ყვარლის, ჩრდილო-დასავლეთიდან
ახმეტის, სამხრეთიდან საგარეჯოს, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან გურჯანიის
მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოიცავს 10945.5 კვ.კმ. რელიეფი ხასიათდება
მთაგორიანი ზეგანით, რომელსაც კვეთს მდინარე ალაზანი. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილი განლაგებულია ცივ–გომბორის მთისწინეთზე და
ძირითადად ტყე–ბუჩქნარით არის დაფარული, მისი აღმოსავლეთი ნაწილის
დაბლობი უტყეოა, ხოლო ჩრდილო დასავლეთ ნაწილი ტყით არის შემორტყმული.
აქ ჰავა ზომიერი კონტინენტურია, უმაღლესი მწვერვალია მთა “ცივი” .
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თელავის მუნიციპალიტეტის მუდმივი მოსახლეობის
რიცხოვნობა (2002 წლის მონაცემებით) – 70589
სული
მათ შორის: ქალაქის – 21805; სოფლის – 48784;
მოსახლეობის სიმჭდროვე - 65 კაცი კმ2-ზე;
მანძილი ადმინისტრაციულ ცენტრსა და თელავს
შორის - 158 კმ;
გომბორიდან - 90კმ.
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის
რუკა 1, ბუშეტი
აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილების 2
კოლექტიური ცენტრი. აქედან ერთი არის უკვე პრივატიზებული რომელშიც
ცხოვრობს 58 აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი. ხოლო მეორე პრივატიზაციის
პროცესშია სადაც 26 სამაჩაბლოდან დევნილი ოჯახი ცხოვრობს.
წყლის ძირითადი არტერიები: მდ. ალაზანი, ცივ-გომბორის მთებიდან გამომავალი
წყაროები.
წყლის ძირითადი არტერიები: მდ.ალაზანი, ცივ-გომბორის მთებიდან გამომავალი
წყაროები.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია
სრულად
არის
მოქცეული
მობილური
კავშირგაბმულობის კომპანიების „მაგთიკომის“, „ჯეოსელის“, „ბილაინის“ დაფარვის
ზონაში.
ქ.თელავში ასევე ფუნქციონირებს კავშირგაბმულობის კომპანია „სილქნეტი“.
ინტერნეტ კავშირს უზრუნველყოფენ შემდეგი ინტერნეტ პროვაიდერები:
„სილქნეთი“ (ADSL და DIAL-UP), “მაგთიკომი“ და „ჯეოსელი“.
კლიმატი - მხარის კლიმატი ზომიერია, საშუალო წლიური ტემპერატურა
დაახლოებით 9 C0, შესაძლებელი მაქსიმუმია 39 C0, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი 16 C0. ნალექების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ 770მმ-ია, მაქსიმუმი - 930მმ,
მინიმუმი - 450 მმ.

ძირითადი მაპროფილებელი პროდუქციის სახეები
მთლიანი მუნიციპალური პროდუქტის დარგობრივი, სტრუქტურა, ბოლო წლებში
საქონლის ბაზარზე წარმოქმნილი მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად აღინიშნება
ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოების მიერ საკუთარი ნედლეულით
უზრუნველყოფის მიზნით გაშენებული იქნა ათასობით სხვადასხვა ჯიშის ვენახი.
ასეთებია: ღვინის კომპანია „ჯივიესი“, „თელავის ღვინის მარანი“, „ნაფარეულის
ღვინის მარანი“, „შუხმანვაინს ჯორჯია “და სხვა, რაც მათ შესაძლებლობას აძლევს
დააკმაყოფილოს უცხოური მომხმარებლის მოთხოვნა სხვადასხვა სახის ღვინის
ასორტიმენტზე.
სამრეწველო
პროდუქციის
წარმოებიდან
აღსანიშნავის
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საამშენებლო მასალების წარმოება, როგორიცაა: საკედლე და გადახურვის
ფილები, საამშენებლო ბლოკი და აგური. ასევე, სასურსათო პროდუქცია: ხორცი და
ხორცპროდუქტები და რძის ნაწარმი. მრავალია
პურისა და პურფუნთუშეულის,
მინერალური
წყლებისა და სხვა უალკოჰოლო სასმელების
საწარმოები. თანამედროვე სტანდარტებს პასუხობს
წარმოებული ავეჯი და საოფისე ინვენტარი.
სოფლის მეურნეობაში აღინიშნება მსხვილი და
საშუალო ფერმერული მეურნეობის შექმნა ყურძნის,
მარცვლეულის და ხილის წარმოების პროფილით.
დიდი ყურადღება ექცევა სატბორეებისა და თევზის
მოშენების საქმეს. ბოლო წლებში განსაკუთრებით
მოძლიერდა სავაჭრო ქსელი, რაზედაც მეტყველებს
ის გარემოება, რომ მთლიან შიდაპროდუქტის
ხვედრითი წილის 53% ვაჭრობას უკავია.
მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2637,9
სამრეწველო საწარმოთა ძირითადი მაჩვენებლები
2010 წლისათვის
1. მოქმედი საწარმოები - 3 7
2. წარმოებული პროდუქცია- 20 400 000 ლარი
3. დასაქმებულთა რაოდენობა-620

ხელისუფლება

მხარეში
აღმასრულებელ
ხელისუფლებას
ახორციელებს
საქართველოს
პრეზიდენტის რწმუნებული. მისი ფუნქციებია;
რეგიონში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის კოორდინაციის უზრუნველყოფა.
რესურსების მობილიზება
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულების
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ორგანიზება.
ინვესტიციების მოზიდვისა და რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობა.
ადგილობრივი
თვითმმართველობა
მუნიციპალიტეტში
ხორციელდება
წარმომადგენლობითი (საკრებულო) და აღმასრულებელი (გამგეობა) ორგანოების
მიერ.

soflis meurneoba
soflis meurneoba soflis meurneobis dargebisa da Sesabamisi
produqciis mokle daxasiaTeba.
8

თელავის მუნიციპალიტეტში უფრო მეტად განვითარებული სოფლის
მეურნეობის დარგები: მევენახეობა, მეცხოველეობა, მემინდვრეობა. ამ დარგებს
შორის წამყვანი ადგილი კი რა თქმა უნდა მევენახეობას უკავია. მუნიციპალიტეტში
გაშენებული ვენახები შემდეგნაირად არის განაწილებული: რქაწითელი - 2730 ჰა,
საფერავი - 1200 ჰა, ჰიბრიდული ჯიშები - 250 ჰა. საშუალო წლიური შემოსავალი
შეადგენს: რქაწითელი - 2759 ტ, საფერავი - 2442 ტ, ჰიბრიდული - 3 ტ. აღნიშნული
მოსავლის საშუალოდ 50% მუშავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ
ღვინის ქარხნებში. ამჟამად მიმდინარეობს „რქაწითელისა“ და „მწვანეს“ ყურძნის
ჯიშის ახალი ვენახების გაშენება, მაგრამ საექსპორტო მაჩვენებლებით და მისი
პერსპექტიული
განვითარებით.
„საფერავის“
ჯიშის
ყურძენი
მაინც
მოწინავე პოზიციაზეა.
სასოფლო სავარგულების მოცულობა
სულ სახეების მიხედვით:
· სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულები სულ - 38 084 - ჰა;
o
სახნავი - 13 146 - ჰა;
o
მრავალწლიანი ნარგავები
- 6 117 ჰა
მოხალისეეების ტრეინინგი სახანძრო-სამაშველო
სამსახურთან, ბუშეტი

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები
ცენტრალური სისტემებით სასმელი წყლით უზრუნველყოფილია ქალაქი -90%
სოფელი-75% საკანალიზაციო სისტემა
სასმელი წყლის და საკანალიზაციო ქსელის საერთო სიგრძე.
სასმელი წლის საერთო სიგრძე - 86 745 კმ, საკანალიზაციო ქსელის საერთო
სიგრძე- 61 კმ-ს, სკანალიზაციო სისტემაში წლიურად ჩაედინება 2 895 მ3 ნახმარი
წყალი, საკანალიზაციო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ქალაქის სრულ
მომსახურებას, ქსელი საჭიროებს ქსელის განახლებას და გაფართოებას.
მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია გამწმენდი ნაგებობა. მოსახლეობის სასმელი წყლით
უზრუნველყოფის მდგომარეობა პროცენტულად ქალაქში და პროცენტულად
სოფლებში: მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება გრაფიკით და საუბნო
ონკანების საშუალებით.
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ტრანსპორტი
სატრანსპორტო კომუნიკაციების დახასიათება:
სატრანსპორტო არტერიები: თბილისი - გურჯაანი, ბაკურციხე - ლაგოდეხის
სახელმწიფო გზა, თბილისი - გომბორის სახელმწიფო გზა, თბილისი - კახეთის
სარკინიგზო მაგისტრალი.
ტრანსპორტის სახეები: ავტობუსი, სამარშუტო ტაქსი.
თელავი-გომბორი-ვაზიანის
საავტომობილო გზა 70 კმ-ია შიდა
სახელწიფოებრივი დანიშნულების 2010
წელს
გზას
ჩაუტარდა
სრული
რეაბილიტაცია.
ადგილობრივი საავტომობილო გზების
სიგრძე:
· საერთო სიგრძე -503,7 კმ
საავტომობილო გზის მდგომარეობა:
· ასფალტირებული-309,6 კმ
· მოხრეშილი -147,4 კმ
· გრუნტოვანი-46,7 კმ
ხიდების რაოდენობა და სიგრძე:
41
სიმულაციური ვარჯიში, ბუშეტი
ხიდი, საერთო სიგრძე 720 მ.

ქალაქი თელავის--განსახლების ტიპი
თელავის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
არის
107
მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი. ბინა -3 275, საერთო ფართობი შეადგენს- 270 986 კვმ.მ.
მრავალბინიან საცხოვრებელ მცხოვრებთა რაოდენობა შეადგენს 9 800 მოსახლეს.
ბინების 98% პრივატიზირებულია

ხიფათები
თელავში ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების (წყალდიდობა, ქარიშხალი,
ღვარცოფი, სეტყვა) შედეგად ყოველწლიურად ზარალდება მოსახლეობა. რისი
მიზეზიც არის წლების მანძილზე ტყეების ჩეხვა, რაც თავის მხრივ ზრდის ბუნებრივი
კატასტროფების რისკს.

სოფელი ბუშეტი
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სოფელ ბუშეტის მოსახლეობა შეადგენს 1233 ადამიანს აქედან: 634 - ქალია, 599კაცი. ბუშეტის მოსახლეობა ძირითადად დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში.
სოფ. ბუშეტის ტერიტორიის 195 ჰა უკავია ვაზს, ვაზის ძირითადი ჯიშებია
რქაწითელი, კახური მწვანე, საფერავი და ა.შ.. ტერიტორიის 149 ჰა, უკავია
სხვადასხვა ჯიშის ხეხილს, აქედან უმედესი ატმის ჯიშებია. დაახლოებით 50 ჰა კი
მარწყვის პლანტაციებია გაშენებული. მოსახლეობა პროდუქციას ადგილზევე უწევს
რეალიზაციას, რაშიც ძირითად შემოსავალ ღებულობს, თუ ბუნებრივმა სტიქიებმა
არ გაანადგურა მოსავალი, რაც ამ ბოლო დროს საკმაოდ ხშირია. სოფ. ბუშეტს
შუაზე ყოფს „ბუშეტის ხევი“, რომელიც გაზაფხულისა და შემოდგომის პერიოდში
დიდდება და სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას. ანგრევს ნაპირებს და
ადიდების შემთხვევაში არის დიდი ალბათობა რომ დატბოროს მოსახლეობა.
ზემოთ აღნიშნული ხევი საჭიროებს გაწმენდას და ნაპირსამაგრი სამუშაოების
ჩატარებას (გაბიონები). ბუშეტის ტერიტორიაზე ასევე ჩამოედინება მდ. ალაზანი,
რომელიც მოსახლეობას არავითარ საბრთხეს არ უქმნის. ამის გარფა სოფ. ბუშეტში
ჩაედინება სარწყავი არხი, რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს გაწმენდას. არხი
ჩაედუნება ბუშეტის საბავშო ბაღის მიმდებარე
ტერიტორიაზე,
იგი
სავსეა
შხამიანი
ქვეწარმავლებით, რაც სერიოზულ საფრთხეს
უქმნის
არამარტო
ბავშვებს
არამედ
მთლიანად მოსახლეობას.
სოფელ ბუშეტში არის ერთი საჯარო სლოლა,
რომელშიც სწავლობს 115 მოსწავლე.
საცხოვრებელი სახლები ძირითადად არის 1-2
სართულიანი. შენობების ძირითადი ნაწილი
ფსიქო-სოციალური დახმარების ტრეინიგი, ბუშეტი
აშენებულია წლების წინ, ისინი საკმაოდ
მოძველებულია და მათი უმრავლესობა საჭიროებს რეკონსტრუქციას.

რისკებისა და მოწყვლადობის შეფასება
როგორც რისკების შეფასების წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის
საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციის მეთოდოლოგიაშია აღნიშნული,
თემის რისკის სიდიდე დამოკიდებულია თემის ტერიტორიაზე არსებული სახიფათო
ბუნებრივი მოვლენებისა და თემის/საზოგადოების მოწყვლადობის, ანუ იგივე
დაუცველობის სიდიდეზე. ანგარიშის ამ თავში მოცემულია ის ძირითადი საკითხები,
რომლებიც გამოიკვეთა თემთან მუშაობისას და რომლებიც განაპირობებს თემის
მოწყვალდობას და, შესაბამისად, რისკების ზომას.
თემის მოწყვლადობის განსასაზღვრად შევარჩიეთ საზოგადოებრივი
ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს ანალიზის მეთოდი, კერძოდ:
დემოგრაფიული
თვალსაზრისით
ბუშეტის მოსახლეობა,
როგორც
მოყვანილი სტატისტიკიდან ჩანს, ძირითადად შრომისუნარიანი მოსახლეობით არის
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წარმოდგენილი. ეს ფაქტორი დადებითად აისახება თემის წინაშე მდგარი რისკების
შეფასებისას, რადგან, როგორც ცნობილია, რაც უფრო მაღალია მოსახლეობის
დაუცველობის ხარისხი, მით უფრო მაღალია მოსახლეობაში ხანდაზმულთა და
ბავშვთა ხვედრითი წილი.
ეკონომიკური ფაქტორები დაუცველობის და შესაბამისად, რისკის
განსაზღვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამ მხრივ, ბუშეტის სიტუაცია
საკმაოდ არასახარბიელოდ გამოიყურება, რადგანაც, როგორც სტატისტიკური
მონაცემებიდან ჩანს, უმუშევრობის მაჩვენებელი ბუშეტში საკმაოდ მაღალია, რაც
განაპირობებს სიღარიბის მაღალ დონეს.
შესაბამისად, ეკონომიკური თვალსაზრისით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თემის
დაუცველობა საკმაოდ მაღალია.

პირველი დახმარების ტრეინიგი, ბუშეტი

ინფრასტურქტურა და შენობების მდგომარეობა კიდევ ერთი ფაქტორია,
რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს თემის დაუცველობასა და შესაბამისად,
თემის წინაშე მდგარი რისკების ზომას. ამ თვალსაზრისით სოფელ ბუშეტში
შენობების დიდი უმრავლესობა მოძველებულია. შესაბამისად, ამ კომპონენტის
მიხედვით მოსახლეობის დაუცველობა საკმაოდ მაღალია. მოსახლეობის
დაუცველობას ასევე ზრდის სივრცითი მოწყობის სტანდარტების არარსებობა, რის
გამოც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი პოტენციური ხიფათების ზონაშია
განსახლებული. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ამ მხრივ სიტუცია მეტ-ნაკლებად
უკეთესია.
კერძოდ,
სოფელში
მისასვლელი
საგზაო
კომუნიკაციები
მოწესრიგებულია, ასევე მთელი ბუშეტი მოქცეულია მობილური ოპერატორების
დაფარვის ზონაში, შესაბამისად, არ არსებობს ხელმისაწვდომობისა და
კომუნიკაციის
პრობლემა. ეს ფაქტორი, ცხადია, დადებითად აისახება თემის წინაშე არსებული
რისკების ზომაზე.
კატასტროფებზე რეაგირების შესაძლებლობა წარმოადგენს ერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, რომელიც განსაზღვრავს რისკის ზომას. სოფელ
ბუშეტში ამ მხრივ არაერთგვაროვანი სიტუაციაა. ერთის მხრივ მოსახლეობა, ისევე
როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, საკმაოდ ცუდად არის მომზადებული
12

რეაგირება მოახდინოს შესაძლო კატასტროფებზე. ეს, ერთის მხრივ,
განპირობებულია ამ თვალსაზრისით დაბალი ცნობიერებით, ასევე მატერიალურტექნიკური ბაზის სიმწირით. მაგრამ მიუხედავად ნათქვამისა უნდა აღინიშნოს, რომ
ამ მხრივ სიტუაცია დადებითად იცვლება. კერძოდ, ადგილობრივი ხელისუფლების
მიერ სახელმწიფო პრიორიტეტების კვალდაკვალ კატასტროფებზე რეაგირება და
სამაშველო სტრუქტურების სრულყოფა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად
არის აღიარებული. შესაბამისად, ამ მხრივ მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა.
რეგიონში ამ კუთხით მუშაობენ ეროვნული (სწჯს, CENN) არასამთავრობო და
დონორი ორგანიზაციები. მათი ძალისხმევა ასევე მნიშვნელოვნად აამაღლებს
ადგილობრივი
თემის
კატასტროფებისადმი
მზაობისა
და
რეაგირების
შესაძლებლობას.
დასკვნის სახით შესაძლებელია ვთქვათ, რომ სოფელ ბუშეტში
კატასტროფების რისკის ხარისხი საკმაოდ მაღალია, რაც უპირველესად
განპირობებულია რისკის შემადგენელი ფაქტორებით. კერძოდ, ერთის მხრივ,
მრავალგვარი ბუნებრივი ხიფათები, ხოლო მეორეს მხრივ, ადგილობრივი თემის
მაღალი მოწყვლადობა/დაუცველობა და დაბალი შესაძლებლობა (განსაკუთრებით
ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული, მზაობის შესაძლებლობების თვალსაზრისით).

მოსახლეობის მიერ რისკის აღქმა
1.გამოკითხულ პირთა რაოდენობა:1141
2. კატასტროფები რომელიც ხშირია თემში:
· წყალდიდობა ––30%
· ღვარცოფი ––10%
· მეწყერი ––– 10%
· სეტყვა –– 30%
· გვალვა ––– 20%
3. სტიქიური მოვლენების დასაძლევად
მოსახლეობას საჭიროდ მიაჩნია:
· სანიაღვრე არხების გაწმენდა–– 50%.
· ჯებირების გამაგრება –– 30%.
ტრეინიგი, ბუშეტი
· ტყეების გაშენება
–– 20%.
4.
მოსახლეობის
40%
თვლის
რომ
ცხოვრობს სახიფათო ზონაში.
5. სტიქიების დროს დახმარება დასჭირდა
მოსახლეობის 40%.
6. ევაკუაციის საჭიროების შემთხვევაში
მოსახლეობის 60% თავს შეაფარებს
დაცულ ტერიტორიას.
30% დასახმარებლად მიმართავს ახლობელს.
10% არ იცის რას მოიმოქმედებს.
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7. კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ ინფორმირებულია მოსახლეობის
15%.
8. ტრენინგი ფსოქოსოციალური, პირველი დახმარების, კატასტროფების შესახებ
გავლილი აქვს 5%–ს.
9.წინასწარი სამოქმედო გეგმა ამა თუ იმ კატასტროფის დროს დაგეგმილი აქვს
მოსახლეობის მხოლოდ 10%–ს.

რისკის შემცირების სტრატეგიები
როგორც აღვნიშნეთ, ბუშეტში კატასტროფების რისკი განპირობებულია
ერთის მხრივ, მრავალგვარი ბუნებრივი ხიფათების არსებობით, ხოლო მეორეს
მხრივ, ადგილობრივი თემის მაღალი მოწყვლადობა/დაუცველობით. აქედან
გამომდინარე, რისკის შემცირებისაკენ მიმართული ღონისძიებანი
უპირველესად ამ კომპონენტებზე ზემოქმედებას უნდა გულისხმობდეს. ამ
კუთხით გამოვყოფდით ხიფათის შემცირების როგორც სტრუქტურულ, ისე
არასტრუქტურულ ღონისძიებებს, რაც გულისხმობს მდინარეთა
ნაპირსამაგრი სამუშაოების წარმოებას, ფერდობების სტაბილიზირებას,
კალაპოტების გაწმენდას. ასევე, ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად აღქმული
უნდა იქნას ადგილობრივი თემის (მოსახლეობა, ხელისუფლება, ინსტიტუციები)
შესაძლებლობების ზრდის გზით მათი დაუცველობის შემცირება. ამ თვალსაზრისით
განსაკუთრებით აღვნიშნავდით
ორ კომპონენტს:
•
სივრცითი
დაგეგმარების
კომპონენტების დანერგვა, რაც
გულისმობს
მომატებული
რისკების
ზონების
იდენტიფიცირებას
და
ამის
შესაბამისად
განსახლების
რეგულირებასა და ადეკვატური
სამშენებლო
ნორმების
შემუშავებას.
• კატასტროფებზე რეაგირების
შესაძებლობების გაძლიერება. ამ
თვალსაზრისით უპირველესად
ვგულისხმობთ
ადგილობრივი
სკოლის სიმულაციური ვარჯიში, ბუშეტი
თემის ცნობიერების ამაღლებასა და სახელისუფლებო სტრუქტურების მზაობისა და
რეაგირების შესაძლებლობის განვითარება/გაძლიერებას.
ამ თვალსაზრისით საინტერესოა იმ ინსტიტუციებისა და სხვადასხვა
სამსახურების ჩამონათვალი, რომლებზეც, მოსახლეობის აზრით, შესაძლებელია
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კატასტროფების დროს დაყრდნობა. მოსახლეობის მიერ აღნიშნული სამსახურების
შესაძლებლობების გაძლიერება მნიშვნელოვნად შეამცირებს თემის წინაშე მდგარ
რისკებს.
სამუშაო შეხვედრების პროცესში, მოსახლეობის მიერ ამგვარ სამსახურებად
იდენტიფიცირებულ იქნა: ეკლესია, სახანძრო–სამაშველო სამსახური, გამგეობა,
მაღაზიები, აფთიაქი.

რისკების შემცირების კონკრეტული პროექტები
სოფელ ბუშეტის მოსახლეობასთან სამუშაო პროცესის დასკვნითი ეტაპი
დაეთმო იმ შესაძლო პროექტების იდენტიფიცირებას, რომელთა განხორციელებაც,
მათი აზრით, ხელს შეუწყობს ადგილზე კატასტროფების რისკის შემცირებას.
სოფელ ბუშეტში მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების
შედეგად, ადგილობრივმა მოსახლეობამ სხვადასხვა თანამონაწილეობრივი
ინსტრუმენტის გამოყენებით პრიორიტეტული რისკები განსაზღვრა, თემის
წევრებისა
და
ადგილობრივ
დონეზე
ხიფათების
მიმართ
თემის
მოწყვლადობის/მედეგობის უნარის შეფასების მიზნით, რათა წინ აღუდგნენ
რისკებსა და ხიფათებს. მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების შეფასების
პროცესში ყურადღება შეჩერდა შემდეგ პრიორიტეტებზე:
·
·
·

ბუშეტის ხეობის ჯებირების გამაგრება;
სანიაღვრე და სარწყავი არხების სისტემის მოწესრიგება;
წყლის რეზერუარების მოწყობა.

ბუშეტის მოხალისეები
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gaxdi wiTeli jvris moxalise
SevumsubuqoT cxovreba
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saqarTvelos wiTeli jvris sazogadoeba
Tbilisi, j. kaxiZis q. 15
tel: +995 296 10 92; faqsi: +995 295 33 04
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Tel: +995 296 10 92; Fax: +995 295 33 04
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