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წარმოდგენილი ნაშრომი გამოქვეყნდა ევროპის ფონდის 

მხარდაჭერით, ERASMUS+ პროექტის  No:2017-1-EL01-KA204-036189 

მეშვეობით: “საგანგებო სიტუაციებში უნარ-ჩვევების განვითარება: 

სამოქალაქო დაცვა ხალხისათვის (Civil Protection for People – CPP)” 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციებში უნარ-

ჩვევების განვითარება: 

სამოქალაქო დაცვა ხალხისათვის  

 

კომპენდიუმი 
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“საგანგებო სიტუაციებში უნარ-ჩვევების განვითარება: სამოქალაქო 

დაცვა ხალხისათვის (Civil Protection for People – CPP)” 

 

 

რედაქტორები: სოფია დიმიტრიო ფსაროუ, ანდრეას ჩატზიმინასი, 

თეოდოროს ორეინოსი, ელმო დე ანჯელის, კელინე დე ანჯელის, 

ბრიუნა დურაზი, ია მოსაშვილი, გუნეი ცეტინკაია, სარა მილუჩი. 

 

 

ავტორები: სოფია დიმიტრიო ფსაროუ, ანდრეას ჩატზიმინასი, 

თეოდოროს ორეინოსი, ელმო დე ანჯელის, კელინე დე ანჯელის, 

ბრიუნა დურაზი, ია მოსაშვილი, გუნეი ცეტინკაია, სარა მილუჩი. 

 

 

რეცენზენტი: კატარინა უშკოვა 

 

მთარგმნელი: სალომე ონიანი 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის პასუხისმგებელი 

პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით შემუშავდა 

კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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შესავალი 

“საგანგებო სიტუაციებში უნარ-ჩვევების განვითარება: სამოქალაქო დაცვა 

ხალხისათვის” არის  ERASMUS+ პროექტი – სტრატეგიული პარტნიორობა და 

საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. 

პროექტის კონსორციუმი მიზნად ისახავს ადგილობრივ თემებში მხცოვრები 

ადამიანების დატრენინგებასა და მათ მომზარებას ისეთი საგანგებო  

სიტუაციებისათვის, როგორიც არის მიწისძვრა, წყალდიდობა, ექსტრემალური 

ამინდის პირობები და სხვა. 

პარტნიორობა შედგება ხუთი ევროპული ორგანიზაციისაგან, რომელიც 

მოიცავს განათლებისა და ტრენინგის, კულტურული საქმიანობის, 

ინიციატივებისა და  სამოქალაქო დაცვის ინტერვენციების საკითხებს. 

პარტნიორები ქვეყანა ვებგვერდი ელ.ფოსტა 

ოიკო პოლისი საბერძნეთი http://www.oiko-
polis.com/ 

oikopolis2007@gmail.com 

ტრენინგ 2000 იტალია www.training2000.it training2000@training2000.it 

ფალში დელა 

როვერე 

იტალია http://www.falchidellar

overe.it 

falchidellarovere@pec.it 

 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

საქართველო http://www.gtu.edu.ge 

 

info@gtu.ge 

 

აკდენიზის 

უნივერსიტეტი 

თურქეთი  http://www.akdeniz.ed

u.tr 

gcetinkaya@akdeniz.edu.tr 

 

 

http://www.oiko-polis.com/
http://www.oiko-polis.com/
mailto:oikopolis2007@gmail.com
http://www.training2000.it/
mailto:training2000@training2000.it
http://www.falchidellarovere.it/
http://www.falchidellarovere.it/
mailto:falchidellarovere@pec.it
http://www.gtu.edu.ge/
mailto:info@gtu.ge
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
mailto:gcetinkaya@akdeniz.edu.tr
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 პროექტი 

პროექტი მიზნად ისახავს სამოქალაქო დაცვის ასოციაციების ტრენინგებით 

უზრუნველყოფის მხარდაჭერას, რათა გააუმჯობესოს მათი ცოდნა და უნარები 

სტიქიური უბედურებების ან მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი სხვა უბედური 

შემთხვევებისადმი მზადყოფნის შესახებ, რის შემდეგადაც შესაძლებელი გახდეს 

გარემოს ზემოქმედების შემცირება და საზოგადოების ცხოვრების პირობების 

აღდგენის დაჩქარება. 

 

პროექტის სამიზნე ჯგუფებია ახალგაზრდული ორგანიზაციები, სკოლები, 

პედაგოგთა ასოციაციები, მოზარდებისათვის განკუთვნილი  ჯამრთელობაზე 

ზრუნვის ცენტრები, ადგილობრივი ხელისუფლება, ცხელი წერტილებიდან 

დევნილთა და ლტოლვილთა მომსახურების ცენტრები, მოხალისე 

ორგანიზაციები და შესაბამისი ქსელები, კონსორციუმის წევრი და არაწევრი 

ორგანიზაციები ევროპული და არაევროპული ქვეყნებიდან, ძირითადად 

 ხმელთაშუაზღვის ქვეყნები. 

 

პროექტის საბოლოო შედეგები არის პარტნიორ ქვეყნებში კარგი პრაქტიკისა 

და შემთხვევებზე დაფუძნებული სწავლების გაზიარება, ასევე საგანგებო 

სიტუაციებში გადარჩენის მედოდების სახელმძღვანელოს შექმნა. 

პროექტის ხანგრძლივობა არის ორი წელი, რომელიც დაიწყო 2017 წლის 

ნოემბერში და მთავრდება 2019 წლის ოქტომბერში. 
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პროექტის ვებგვერდია: https://cpp2018.wordpress.com/   

დამატებით პროექტის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 

სოციალურ ქსელშიც შემდეგ მისამართზე: https://www.facebook.com/CPP-

2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-

P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის პასუხისმგებელი 

პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით შემუშავდა 

კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 

 

https://cpp2018.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa
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მეთოდოლოგია 

პროექტის მეთოდოლოგია: 

 

გუნდური მუშაობა, კითხვარების გამოყენებით კვლევების ჩატარება, 

მონაცემთა ანალიზი, პრეზენტაციები, ვიდეო მასალის შექმნა,  საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, სემინარები, ვებინარები, 

ელექტრონული კურსები და საინფრომაციო ქსელთან დაკავშირებული 

აქტივობები. უფრო დეტალურად: 

 

 პროექტის საქმიანობა ორიენტირებულია სხვადასხვა სახის ჯგუფებზე, 

როგორიც არის მოქალაქეები, მოსწავლეები და საველე ექსპერტები. 

აღნიშნული ჯგუფებისათვის ჩატარდა საგანგებო სიტუაციებიდან 

მარტივად თავის დაღწევის შესახებ თემატური ვებინარები და 

სემინარები. 

 

 ასევე წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია ხუთი საერთაშორისო 

შეხვედრის შეფასება. საერთაშორისო შეხვედრების შეფასებისას 

ვიხელმძღვანელეთ კითხვარებით, რომელთა შევსებაში მონაწილეობა 

მიიღო პროექტში მონაწილე ყველა პარტნიორმა. ხოლო, კითხვარების 

შექმნასა და მცირე ანგარიშის დაწერაზე პასუხისმგებელი იყო 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენელი. 

 

 პერიოდულად პროექტის კოორდინატორი პროექტში მონაწილე 

პარტნიორ ორგანიზაციებში აგზავნიდა შესავსებ ანგარიშის ფორმებს, 
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რომელიც ეხებოდა თავად პარტნიორ ორგანიზაციებისა და საგანგებო 

სიტუაციებში მომსახურე ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ 

სამაშველო საქმიანობის შეფასებას. 

 

 ყოველ საერთაშორისო შეხვედრაზე თოთიეულმა პროექტის 

მონაწილემ პრეზენტაციის სახის წარმოადგინა  მათ მიერ შექმნილი 

ყველა სახის მასალა (ეს შეიძლება ყოფილიყო საუკეთესო პრაქტიკა, 

რეალურ სიტუაციებზე დაფუძნებული შემთხვევების შესწავლა და 

საგანგებო სიტუაციებიდან თავის დაღწევის მეთოდების სახელმძღვა-

ნელო), რის შემდეგაც იმართებოდა წარდგენილი მასალების ირგვლივ 

დისკუსია და კეთდებოდა მიღებული შედეგების ანალიზი. 

 

 ყოველი აქტივობის სამუშაოს შესრულების შემდეგ გაკეთებული 

ანგარიშის ფორმა შევსებულია კარგი პრაქტიკის შაბლონის მიხედვით 

და შევსებული ანგარიშის ფორმები ატვირთულია პროექტის 

ვებგვერდზე. 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის პასუხისმგებელი 

პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით შემუშავდა 

კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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პროექტის ფარგლებში ჩატარებული 

კვლევების ანგარიშები 

CPP-ს მიერ ჩატარებული პირველი კვლევის ანგარიში 

 

2017 წლის დეკემბერში, გუგლის ფორუმის გამოყენებით, განხორციელდა 

კითხვარების დაგზავნა მოსახლეობასა და პარტნიორ ორგანიზაციებში. 

კითხვარის მიზანი იყო სამოქალაქო დაცვის საკითხებში მოსახლეობის 

ცნობიერების დონის დადგენა. 

კვლევის მთავარი მიზანი იყო მოქალაქეებში სამოქალაქო დაცვის მიმართ 

ინტერესის გაღრმავება, მოხალისე ჯგუფების შექმნა და  მათი დატრენინგება 

შესაბამის პრევენციულ ქმედებებში. ასევე, პროექტში მონაწილე ევროპული 

ორგანიზაციების გარდა, სხვა ევროპულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და 

მათი დახმარებით სტიქიურ მოვლენებში დაუყოვნებლივ შესასრულებელი 

ქმედებებისა და თავის დაცვის მეთოდების შესახებ მოხალისე ჯგუფების 

წევრების ინფორმირება.  

კითხვარი ძირითადად ორიენტირებული იყო, როგორც სტიქიურ 

მოვლენებზე და პოტენციური რისკების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების 

დონეზე, ასევე აღნიშნულ მოვლენებში მოქალაქეებისა და სახელმწიფო 

ორგანიზაციების როლზე.  

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 217-მა მოქალაქემ (120-მა მამაკაცმა და 

97-მა ქალმა). ქვეყნების მიხედვით კი საქართველოდან 53-მა, საბერძნეთიდან 56-

მა, იტალიიდან 57-მა და თურქეთიდან 51-მა მოქალაქემ მიიღე გამოკითხვაში 

მონაწილეობა. 
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მონაწილეებმა მოიცვეს ყველა ასაკთა ჯგუფი. მაგალითად, 75 მონაწილე იყო 

15-დან 25 წლამდე, 39 კი - 26-დან 35 წლამდე, 82 გამოკითხული 36-დან 60 

წლამდე და 21 რესპოდენტი სამოც წელს გადაცილებული გახლდათ. 

გამოკითხულთა უმრავლესობას (155 მათგანს) მიღებული აქვს 

საუნივერსიტეტო განათლება, 44 მონაწილეს მიღებული აქვს სრული ზოგადი 

განათლება და გამოკითხულთა მცირე რაოდენობას (18 მათგანს) მიღებული აქვს 

დაწყებითი განათლება. 

 

 

 

დასკვნები 

 

შევსებული კითხვარებიდან მიღებული პასუხების ანალიზის საფუძველზე 

გაკეთებული დასკვნები არის შემდეგი: 

 

 გამოკითხულთა უმრავლესობას სჯერა, რომ მათი უსაფრთხოების 

შეგრძნებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სტიქიური მოვლენები.  

 

  ჩამოთვლილი სტიქიური მოვლენებიდან, ყველაზე დამანგრეველ 

მოვლენად განხილულია, როგორც მიწისძვრა და ხანძარი ტყეებში, 

ასევე წყალდიდობა და ძლიერი ჭექა-ქუხილი. 

 

 გამოკითხულთა უმრავლესობამ არ იცის სად შეუძლიათ მიიღონ 

ინფორმაცია პოტენციური საფრთხისაგან თავის დაცვის ან მისგან 

მარტივად თავის დაღწევისათვისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების 

შესახებ. აგრეთვე დაზიანების შემთხვევაში სად შეუძლიათ მიიღონ 
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დახმარება და თავშესაფარი. თუმცა რესპოდენტთა ნახევარზე მეტმა 

განაცხადა, რომ მათ იციან თუ როგორ უნდა მოიქცნენ მოსალოდნელი 

კატასტროფის გაფრთხილების შემთხვევაში. 

 

 დაახლოებით გამოკითხულთა ნახევარმა უპასუხა, რომ მათ იციან 

თავიანთ რეგიონებში არსებული ბუნებრივი სტიქიების რისკების 

შესახებ. 

 

 რესპონდენტები, თავიანთი გამოცდილების საფუძველზე, უფრო 

დაუცველ მოქალაქეებად მიიჩნევენ ხანდაზმულებსა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეთა ჯგუფებს. 

 

 გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მათი ქვეყანა მარტო 

ვერ ახერხებს ბუნებრივ კატასტროფებთან შებრძოლებას და ისინი 

გრძნობენ, რომ მათ სჭირდებათ ევროკავშირთან ერთად გარკვეული 

მოქმედებების განხორციელება, კონკრეტულად კი სამოქალაქო 

დაცვის პოლიტიკაში დახმარება. 

 

 ძირითად საკომუნიკაციო საშუალებებად მონაწილეებმა მიიჩნიეს 

ელექტროტექნიკა (ინტერნეტი, სოციალური ქსელები და სხვა), ასევე 

სამაუწყებლო მედია და პრეზენტაციური სახის ფორუმები. 

 

 რესპონდენტთა დაახლოებით ნახევარმა განაცხადა, რომ ისინი 

არასაკმარისად არიან ინფორმირებულნი თავიანთ საცხოვრებელ 

რეგიორნში მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების რისკების 

შესახებ, როდესაც ისინი ევროპაში მოგზაურობენ. თუმცა, 
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გამოკითხულთა მეორე ნახევარი მიიჩნევს რომ ეს დამოკიდებულია 

ქვეყანაზე. 

 

 კითხვარში მიღებული პასუხების საფუძველზე შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ რესპონდენტები თავიანთ ქვეყანებში რატომღაც 

თავს გრძნობენ სამოქალაქო დაცვის საკითხებში ინფორმირებულად. 

ვინაიდან, თითქმის თანაბარი რაოდენობაა „კარგად 

ინფორმირებული“ და „არასაკმარისად ინფორმირებული“ პასუხების 

მითითებაში. 

 

 რესპონდენტთა თითქმის ნახევარმა არ იცის თავიანთ ქვეყანაში 

არსებობს თუ არა კატასტროფების მართვის პოლიტიკა ან 

კანონმდებლობა. თუმცა, გამოკითხულთა ნახევარზე ნაკლებმა იცის, 

რომ ზოგადად არსებობს მსგავსი ორგანიზაციები. 

 

წარმოდგენილი აგარიშის დამატებითი დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ 

ლინკებზე: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv1y8_oH9OgxuDIQ3ah5Fan0fCI6xnYUUtM1oD9nORc

BfECw/viewform 

 

https://drive.google.com/file/d/1uBAbrhA2eTv_b5a1cx-adEPaK5fyf00f/view 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv1y8_oH9OgxuDIQ3ah5Fan0fCI6xnYUUtM1oD9nORcBfECw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv1y8_oH9OgxuDIQ3ah5Fan0fCI6xnYUUtM1oD9nORcBfECw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1uBAbrhA2eTv_b5a1cx-adEPaK5fyf00f/view
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CPP-ს მიერ ჩატარებული მეორე კვლევის ანგარიში 

 

2018 წლის ოქტომბერში, განახლდა წინა კვლევაში გამოყენებული კითხვარი, 

რომელსაც დაემატა ოთხი კითხვა და გუგლის ფორუმის გამოყენებით დაეგზავნა 

მოსახლეობასა და პარტნიორ ორგანიზაციებს. კითხვარის მიზანი კვლავ 

გახლდათ მოსახლეობის ცნობიერების დონის დადგენა სამოქალაქო დაცვის 

საკითხებში. 

განხორციელებული კვლევის მთავარი მიზანი იყო მოქალაქეებში 

სამოქალაქო დაცვის მიმართ ინტერესის გაღრმავება, მოხალისე ჯგუფების შექმნა 

და  მათი დატრენინგება პრევენციულ ქმედებებში. ასევე, პროექტში მონაწილე 

ევროპული ორგანიზაციების გარდა, სხვა ევროპულ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობით განხორციელდა მოხალისე ჯგუფების წევრების ინფორმირება 

სტიქიურ მოვლენებში დაუყოვნებლივ შესასრულებელ ქმედებებისა და თავის 

დაცვის მეთოდების შესახებ.  გარდა ამისა, დამატებული ოთხი კითხვის მიზანი 

იყო რესპონდენტების ცოდნის შემოწმება, თუ როგორ რეაგირებდნენ მიწისძვრის, 

წყალდიდობის, შენობაში წარმოქმნილი ცეცხლისა და ევაკუაციის დროს.  

კითხვარი ძირითადად ორიენტირებული იყო, როგორც სტიქიურ 

მოვლენებზე და პოტენციური რისკების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების 

დონის განსაზღვრაზე, ასევ აღნიშნულ მოვლენებში მოქალაქეებისა და 

სახელმწიფო ორგანიზაციების როლის დადგენაზე.  

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 159-მა მოქალაქემ (74-მა მამაკაცმა და 85-

მა ქალმა). ხოლო ქვეყნების მიხედვით, რესპოდენტები იყვნენ საქართველოდან 

(30 მოქალაქე), საბერძნეთიდან (63 მოქალაქე), იტალიიდან (30 მოქალაქე) და 

თურქეთიდან (36 მოქალაქე). 
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ამ კვლევაშიც, მონაწილეებმა მოიცვეს ყველა ასაკთა ჯგუფი. მაგალითად, 27 

მონაწილე იყო 15-დან 25 წლამდე, 24 რესპოდენტი 26-დან 35 წლამდე, 63 

გამოკითხული 36-დან 60 წლამდე და 45 კი სამოც წელს გადაცილებული 

გახლდათ. 

გამოკითხულთა უმრავლესობას (113 მათგანს) მიღებული აქვს 

საუნივერსიტეტო განათლება, 32 მონაწილეს მიღებული აქვს სრული ზოგადი 

განათლება და გამოკითხულთა მცირე რაოდენობას (14 მათგანს) მიღებული აქვს 

დაწყებითი განათლება. 

 

 

 

დასკვნები 

 

შევსებული კითხვარებიდან მიღებული პასუხების ანალიზის საფუძველზე 

გაკეთებული დასკვნები არის შემდეგი: 

 

 კვლავ, გამოკითხულთა უმრავლესობას სჯერა, რომ მათი 

უსაფრთხოების შეგრძნებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

სტიქიური მოვლენები.  

 

 ისევ, ჩამოთვლილი სტიქიური მოვლენებიდან, ყველაზე 

დამანგრეველ მოვლენად განხილულია, როგორც მიწისძვრა და 

წყალდიდობა, ასევე ხანძარი ტყეებში და ძლიერი ჭექა-ქუხილი. 
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 გამოკითხულთა უმრავლესობამ იცის თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს 

მიწისძვრის, შენობაში ხანძრისა და წყალდიდობის დროს. ასევე 

ყოველი მათგანი მზად არის მიჰყვეს ხელისუფლების მითითებებს 

ტექნოლოგიური საფრთხისა და ევაკუაციის დროს. 

 

 რაც შეეხება სამოქალაქო დაცვის საკითხებს, როგორიცაა პოტენციური 

საფრთხე და მისი თავიდან აცილების გზების ცოდნა, 

გამაფრთხილებელი ნიშნულების განთავსება და მნიშვნელობა, იმ 

ქმედებების ცოდნა რომელიც აუცილებელია განხორციელდეს 

მოსალოდნელი კატასტროფების გაფრთხილების შემთხვევაში, უფრო 

გარკვეულები არიან რესპონდენტები იტალიიდან და თურქეთიდან, 

ვიდრე საქართველოდან და საბერძნეთიდან. ასევე უნდა აღინიშნოს, 

რომ საქართველოსა და საბერძნეთში ნაკლებად არის მოსახლეობა 

ინფორმირებული ბუნებრივი კატასტროფის დროს დახმარებისა და 

თავშესაფრის მიღების შესაძლებლობების გზების შესახებ (თუ სად 

შეიძლება მიიღონ გადაუდებელი დახმარება და თავშესაბარი). 

 

 მხოლოდ რამოდენიმე მონაწილე არის ინფორმირებული, თუ რა უნდა 

მოიმოქმედოს ან ვის უნდა დაუკავშირდეს მათ დასახლებაში 

საგანგაშო სიტუაციის არსებობის შემთვევაში, ასევე კარგად 

აცნობიერებენ საავარიო რისკების არსებობის საფრთხეებს. 

თუმცა, გამოკითხულთა დიდ რაოდენობას მოიცავს იმ მონაწილეთა 

რიცხვი, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ისინი არასაკმარისად ან 

სრულებით არ არიან ინფორმირებულები მსგავსი საკითხების 

შესახებ. 
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 აქაც, რესპონდენტები, თავიანთი გამოცდილების საფუძველზე, უფრო 

დაუცველ მოქალაქეებად მიიჩნევენ ხანდაზმულებსა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეთა ჯგუფებს. 

 

 მონაწილეთა უმრავლესობა ეთანხმება ევროკავშირის სამოქალაქო 

დაცვის პოლიტიკის იდეას, ისევე, როგორც ევროკავშირის 

ექსპერტებისა და ტექნიკის გაგზავნის აუცილებლობას 

დაზარალებულ ტერიტორიებზე. ასევე, მიიჩნევენ რომ საჭიროა 

ევროკავშირმა კოორდინაცია გაუწიოს კატასტროფებისაგან თავის 

დაღწევის ღონისძიებებს. უფრო მეტიც, გამოკითხულთა 

უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მათი ქვეყანა მარტო ვერ ახერხებს 

ბუნებრივ კატასტროფებთან შებრძოლებას და ისინი გრძნობენ, რომ 

მათ სჭირდებათ ევროკავშირთან ერთად გარკვეული მოქმედებების 

განხორციელება, კონკრეტულად კი - სამოქალაქო დაცვის 

პოლიტიკაში დახმარება. 

 

 მოსახლეობისათვის საუკეთესო ინფორმირების წყაროებად ითვლება 

ელექტრონული შეტყობინებები (ინტერნეტი, მობილური მოკლე 

ტესტური შეტყობინებები და სხვა), სოციალური ქსელი (როგორიც 

არის ფეისბუქი, ტვიტერი), ადგილობრივი სამაუწყებლო მედია 

(ტელევიზია/რადიო) და ფორუმები, ასევე პრეზენტაციები და 

სემინარები სკოლებში. 

 

 რესპონდენტთა დაახლოებით ნახევარმა განაცხადა, რომ ისინი 

არასაკმარისად არიან ინფორმირებულნი მოსალოდნელი ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკების შესახებ, როდესაც ისინი ევროპაში 
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მოგზაურობენ. თუმცა, გამოკითხულთა მეორე ნახევარი მიიჩნევს რომ 

ეს დამოკიდებულია ქვეყანაზე. 

 

 რესპონდენტთა თითქმის ნახევარმა არ იცის თავიანთ ქვეყანაში 

არსებობს თუ არა კატასტროფების მართვის პოლიტიკა ან 

კანონმდებლობა. თუმცა, გამოკითხულთა ნახევარზე ნაკლებმა იცის, 

რომ ზოგადად არსებობს მსგავსი ორგანიზაციები. 

 

 მონაწილეთა უმრავლესობა თვლის, რომ არასაკმარისად 

ინფორმირებულია ან არ არის ინფორმირებული სამოქალაქო 

საზოგადოების საქმიანობაზე. 

 

 გამოკითხულთა უმრავლესობამ იცის, რომ არსებობს სტიქიურ 

მოვლენებისა და კატასტროფების შესახებ კანონი და პოლიტიკა, 

რომლებიც თავიანთ ქვეყნებში გამოყენებულია კატასტროფებთან 

ბრძოლის მენეჯმენტში და შესაბამისი ორგანოები მისით 

ხელმძრვანელობენ ბუნებრივი კატასტროფების თავიდან აცილების 

ღონისძიებებში. 

 

წარმოდგენილი აგარიშის დამატებითი დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ 

ლინკებზე: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hmHWQXWE0CqUylGBIdqhkQsmHBvhCY9S 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnQcaRvk-

iKTYsWjoYU6O1x_eFczxr4PtGDefNK_h6mCezJg/viewform  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hmHWQXWE0CqUylGBIdqhkQsmHBvhCY9S
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnQcaRvk-iKTYsWjoYU6O1x_eFczxr4PtGDefNK_h6mCezJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnQcaRvk-iKTYsWjoYU6O1x_eFczxr4PtGDefNK_h6mCezJg/viewform
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საგანგებო სიტუაციებში გადარჩენის 

სახელმძღვანელო 
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„საგანგებო სიტუაციებიდან თავის დაღწევის უნარების 

განვითარება: 

სამოქალაქო დაცვა ხალხისათვის - CPP“ 

 „2017‐1‐EL01‐KA204‐036189“ 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის პასუხისმგებელი 

პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით შემუშავდა 

კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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რა არის სამოქალაქო დაცვა? 

 

სამოქალაქო დაცვა არის დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და 

საოპერაციო სტრუქტურების ქმედებების კოორდინაცია, რომელიც ზოგადად 

ერევა კატასტროფებსა და საგანგებო სიტუაციებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე 

საერთაშორისო დონეზე, რათა უზრუნველყოს ადამიანების, ცხოველების და 

გარემოს უსაფრთხოება.  

თუ მოქალაქემ იცის შესაძლო რისკების შესახებ, რომელიც შეიძლება 

მოხდეს მის საცხოვრებელ ზონაში და თუ მან იცის ვისგან ან სად მიიღოს 

ინფორმაცია ბუნებრივი კატასტროფების მოსალოდნელ რისკებზე, ასევე თუ 

მოქალაქემ იცის როგორ უზრუნველყოს ნებისმიერი საგანგებო სიტუაციის 

ორგანიზება, მაშინ ეს მოქალაქე ცხოვრობს ძალიან დაცულ გარემოში და 

სამოქალაქო დაცვის ორგანიზაციებს შეუძლიათ მაქსიმალურად გამოავლინონ 

თავიანთი საუკეთესო უნარები. 

იმ შემთხვევაში, თუ ხართ სამოქალაქო დაცვის სისტემის ახალბედა წევრი, 

თქვენ ხართ ის ვინც უნდა იცოდეს თუ რა კუთხით უნდა შეხედოს ბუნებრივი 

კატასტროფების მოსალოდნელ პრობლემებს, როგორ გააფრთხილოს ამის 

შესახებ საზოგადოება და როგორ ითანამშრომლოს მაშველებთან. 

ყოველთვის არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეები ან მათი 

ოჯახები ხვდებიან მოულოდნელ საგანგებო სიტუაციებში და არ არის საკმარისი 

დრო სტიქიასთან მებრძოლ ორგანიზაციების ან მაშველების გამოძახებისათვის. 

ასევე ხშირ შემთხვევაში გადარჩენისათვის ბრძოლის დროის სიმცირის გამო 

მაშველები ვერ ახერხებენ მოქალაქეების პოვნასა და დახმარებას. ზოგადად, ასეთ 

სიტუაციებში დრო ყოველთვის მცირეა და მისი მეტნაკლებობა დამოკიდებულია 

საგანგებო სიტუაციის გავრცელების ზომაზე და გარემო პირობებზე. ასეთი 
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სიტუაციებიდან თავის დაღწევისათვის კი მნიშვნელოვანია თითოეულმა 

მოქალაქემ იცოდეს თუ როგორ უნდა მოიქცეს ან რა უნდა გააკეთოს ამა თუ იმ 

სიცოცხლისათვის სახიფათო სიტუაციაში. 

ამრიგად, ამ თავში წარმოდგენილ „საგანგებო სიტუაციებში გადარ-

ჩენის სახელმძღვანელოს“ მიზანია დაეხმაროს საზოგადოებას და მისცეს სწორი 

მიმართულება, რომ მათ კარგად ითამაშონ თავიანთი როლი სამოქალაქო დაცვაში 

და ახსოვდეთ რომ: ჩვენ ყველანი  ერთად ვართ სამოქალაქო დაცვა.  

 

ევროკავშირის ქმედებები ზემოთ განხილულ სამოქალაქო დაცვის არეში 

კონტროლდება ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების (TFEU) 

196-ე მუხლით და მოიცავს შემდეგ ქვეპუნქტებს: 

 

1. ევროკავშირი ხელს შეუწყობს წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, 

რათა გააუმჯობესდეს საქმოქალაქო დაცვის სისტემების ეფექტურობა და 

ბუნებრივი ან ადამიანის მიერ შექმნილი კატასტროფების თავიდან 

ასაცილება. ასევე გართიენების  მოქმედებები მიზნად ისახავს: 

 

a) დახმარების გაწევას გაერთიანებაში მყოფი წევრი 

სახელმწიფოების შიგნით ეროვნულ, რეგიონულ თუ 

ადგილობრივ დონეზე მომხდარ საგანგებო სიტუაციებში და მათი 

თავიდან აცილების ღონისძიებებში. ასევე, არსებულ 

სახელმწიფოებში სამოქალაქო დაცვის პერსონალის მომზადებას 

და რეაგირებას ბუნებრივი თუ ადამიანის მიერ გამოწვეული 

კატასტროფების თავიდან აცილებისათვის.  

 



    

24 
 

b) სწრაფი, ეფექტური და საიმედო სამოქმედო გეგმების 

განხორციელბასა და ურთიერთანამშრომლობაში ხელის შეწყობა, 

ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული სამოქალაქო დაცვის 

სამსახურებს შორის ინფრომაციისა და მომსახურების გაცვლა. 

 

c) საერთაშორისო სამოქალაქო დაცვის სამსახურების 

მუშაობისასთვის ხელის შეწყობას. 

 

2. ევროპარლამენტი და საბჭო, რომელიც მოქმედებს ჩვეულებრივი 

საკანონმდებლო პროცედურის შესაბამისად, ადგენს იმ ზომებს, 

რომლებიც აუცილებელია პირველ პუნქტში აღნიშნული მიზნების 

მისაღწევა. თუმცა, ეს არ ეხება იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც არ არიან 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. 

 

 

 

საქართველოსა და თურქეთის შესახებ: 

 

ევროკავშირი და საქართველო ერთობლივად აძლიერებს სამოქალაქო 

დაცვისა და კატასტროფების რისკის მართვის სფეროში თანამშრომლობას. ხოლო  

თურქეთი უკვე გაწევრიანებულია ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის 

მექანიზმში. 
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საგანგებო სიტუაციებიდან თავის დაღწევის უნარების 

განვითარება: საბაზისო სიფრთხილის ზომები 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის პასუხისმგებელი 

პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით შემუშავდა 

კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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ყოველწლიურად მთელს მსოფლიოში მიწისძვრები, წყალდიდობები, 

მეწყერი, გვალვა და სხვა ბუნებრივი და ანთროპოგენური საფრთხეები იწვევენ 

ათობით ათასი ადამიანის სიკვდილს, ასობით ათასი ადამიანის დაშავებასა და 

მილიარდობით დოლარის ოდენობის ეკონომიკურ ზარალს. 

სწორედ ამიტომ, კატასტროფების შედეგად მიყენებული ზარალის 

მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელია პრევენციული ქმედებების 

გატარება სტიქიური უბედურების მოხდენამდე. 

მოქალაქის დონეზე კარგია თუ მოქალაქეს ეცოდინება გარკვეული 

მოქმედებები სტიქიური მოვლენების თავიდან ასაცილებლად, მაგალითად 

როგორიც არის: 

 

 მისი ინფორმირება საცხოვრებელ უბანში სავარაუდო კატასტროფების 

რისკების შესახებ. 

 თუ მოქალაქემ უნდა ააშენოს შენობა მიწისძვრებისა და 

წყალდიდობისადმი მიდრეკილ ტერიტორიაზე, მან უნდა 

გაითვალისწინოს უსაფრთხოების სტანდარტები. 

 ავეჯის დაფიქსირება კედლებზე, რადგან მარტივია მათი წაქცევა 

მიწისძვრისას და მძიმე ობიექტების იატაკთან ახლოს მოთავსება. 

 პირველადი დახმარების მეთოდების სწავლა. 

 სახლის დატოვების შემთხვევაში გაზის, წყლის და ელექტრო 

ენერგიის გამორთვის სწავლა და ოჯახის წევრებისათვის სწავლება. 

 საკუთარ ქვეყანაში საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ნომრის 

სწავლა და ოჯახის წევრებისათვის სწავლება. 
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 ევაკუაციის მარშრუტის შესწავლა და საევაკუაციო ტერიტორიის 

უსაფრთხოდ დატოვების გზების ცოდნა. 

 ოჯახის საგანგებო გეგმის მომზადება. 

 საგანგებო სიტუაციების კომპლექტების მოზადება  (ეს შეიძლება იყოს 

მედიკამენტები, რომლებსაც შესაძლოა მოქალაქე ყოველდღე 

იღებდეს, საჭირო დოკუმენტების ასლი, მრავალფუნქციური დანა, 

ჩირაღდანი, შენიშვნები, კალამი და ნებისმიერი სხვა ნივთი, რომელიც 

მოქალაქისათვის და მისი ოჯახისათვის სასარგებლო იქნება). 

 

 

მოქალაქეებისა და მათი ოჯახების მომზადება და ვარჯიში თუ რა უნდა 

გააკეთონ ან სად უნდა წავიდნენ სტიქიური მოვლენებისა ან საგანგაშო 

სიტუაციების დროს, რითაც გაიზრდება კატასტროფებში მათი გადარჩენის 

შანსები.

 

 

 

 

მიწისძვრები 

 

მიწისძვრის დროს

   

თუ შენობაში ხართ 

 

● შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და 

მოთავსდით გამძლე და მყარ 

ავეჯის ქვეშ, როგორიც არის 

მაგიდა და მერხი, დაიჩოქეთ 

და ხელებით ძლიერად 

დაიჭირეთ მისი ფეხები. 
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● არ სცადოთ შენობიდან გარეთ 

გასვლა. 

● არ გახვიდეთ აივანზე. 

● თავი შეაფარეთ შენობის მთავარ 

შესასვლელი კარის თაღის ქვეშ. 

● არ ჩაირბინოთ კიბეებზე და არ 

გამოიყენოთ ლიფტი. 

 

 

 

  თუ მრავალსართულიან შენობაში 

ხართ 

 მოერიდეთ მინას და 

ექსტერიერის კედლებს. 

 

 

 

თუ დასასვენებელ ადგილზე, 

მარკეთში ან მოლში ხართ 

● შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. 

● დარჩით შენობაში მანამ სანამ 

მიწისძვრა არ გაჩერდება. 

● მოერიდეთ პანიკაში მყოფ ბრბოს, 

რომელიც მოძრაობს უმისამარ-

თოთ და ცდილობს შენობის დატო- 

 

ვებას, რადგან ამ შემთხვევაში 

დაზიანების რისკები იზრდება. 

 

 

 

თუ შენობის გარეთ ხართ 

 მოერიდეთ შენობებს, 

ელექტრობასა და ტელეფონის 

კაბელებს. 

 დაიფარეთ თავზე ხელჩანთა ან 

ექისი. 

 

 

 

თუ მანქანით მოძრაობთ 

 გადაადგილდით ღია სივრცის-

კენ და ფრთხილად გააჩერეთ 

მანქანა, ისე რომ ხელი არ 

შეუშალოთ სხვა მანქანების 

მოძრაობას. 

 მოერიდეთ გვირაბებს, ხიდებს 

და საცალფეხო შესასვლელებს. 
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მიწისძვრის შემდეგ 

 

თუ შენობაში ხართ 

 

● შეამოწმეთ, თქვენ ან ვინმე თქვენს ირგვლივ ხომ არ არის 

დაზიანებული. არ გაამოძრაოთ სერიოზულად დაზიანებული 

ადამიანი. 

● ელექტრო ენერგიის, გაზის და წყლის გამორთვის შემდეგ 

მოახდინეთ შენობის ევაკუაცია კიბეების გამოყენებით (არ 

გამოიყენოთ ლიფტი). 

● გადაადგილდით ღია და უსაფრთხო ადგილისაკენ. 

● მიჰყევით ხელისუფლების ინსტრუქციებს და არ მიაქციოთ 

ყურადღება ჭორებს. 

● არ იმოძრაოთ მანქანით საგანგებო სიტუაციის დროს, რათა არ 

შეაფერხოთ მაშველების მუშაობა. 

● განახორციელეთ ზარები მხოლოდ გადაუდებელი მიზნით, რათა არ 

გადაიტვირთოს მობილური ქსელი. 

● არ შეხვიდეთ სახლში. 
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ცუნამის შემთხვევაში 

 

თუ ზღვასთან ახლოს ცხოვრობთ 

 

 მართალია ყველა მიწისძვრა არ იწვევს ცუნამს, მაგრამ იყავით 

ყურადღებით, რადგან შესაძლებელია მიწისძვრას ცუნამი მოყვეს. 

 დააკვირდით, თუ არსებობს წყლის დონის მნიშვნელოვანი ზრდა ან 

შემცირება. ეს ფენომენი არის ფიზიკური გაფრთხილება მომავალი 

ცუნამისთვის. 

 მძლავრი მიწისძვრის შემდეგ დატოვეთ ზღვის სანაპირო და გაემართეთ 

ზღვის დონიდან მაღალ სიმაღლეზე მდებარე ადგილისაკენ.  

შესაძლებელია, შედარებით მცირე ზომის ცუნამი სანაპირო ზოლზე 

გადაიქცეს უკიდურესად სახიფათო სტიქიურ მოვლენად და მოიცვას 

რამდენიმე კილომეტრი. 

 მოერიდეთ ზღვის სანაპიროებს სამა სანამ კომპეტენტური ორგანოები არ 

გამოაცხადებენ რომ საფრხემ ჩაიარა. ცუნამი არ არის ხოლოდ ერთი 

ტალღა, არამედ ის არის ტალღების სერია, რომელიც სხვადასხვა დროის 

ინტერვალით ეხეთქება სანაპირო ზოლს. 

 ცუნამის სანახავად არ მოუახლოვდეთ სანაპიროს. როდესც დაინხავთ 

რომ ცუნამი მოდის უკვე გვიანი იქნება რომ მას განერიდოთ 

 ცუნამის სანახავად არ მიუახლოვდეთ სანაპიროს.  
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ტყეში ხანძრისას 

 

თუ ცეცხლი შეაჩნიეთ 

 

● დაურეკეთ საგანგებო სიტუაციების სამსახურს (ევროპაში საგანგებო 

სიტუაციების სამსახურის ნომერია 112) და მიაწოდეთ ნათლად გასაგები 

ინფორმაცია, როგორიც არის: 

 თქვენი ზუსტი ადგილმდებარეობა. 

 ხანძრის ზუსტი მდებარეობა და მისი გავრცელების მიმართულება. 

 იმ მცენარეების სახეობა, რომლებიც იწვიან. 

 

● გაეცანით დარწმუნებით ბილიკებს. არ დავდგეთ იმ ადგილებში, სადაც ქარი 

უბერავს. 

● დაწექით მიწაზე, ისეთ ადგილზე სადაც არ არის მავნე და მარტივად 

აალებადი მცენარეები. 

● თუ სხვა გზა არ გაქვთ, ეცადეთ გადაკვეთოთ ცეცხლი, იქ სადაც ნაკლებად 

ინტენსიურია დამწვრობისათვის. 

 

 

 

მომზადება 

 

თუ ცეცხლი უახლოვდება თქვენს 

სახლს 

 გააღეთ ბაღის კარი, რათა 

ხელი შეუწყოთ სახანძრო 

მანქანის შემოსვლას ეზოში. 

● შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. 

● სახლის ირგვლივ აიღეთ 

ყველა აალებადი მატერიის 

მქონე ნივთები და დაიცავით 

ტერიტორია. 
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● დალუქეთ ყველა გასასვ-

ლელი (საბუხრეები, ფანჯ-

რები, კარე-ბები და სხვა) 

ცეცხლის ნაპერწკლების შე-

ნობაში შემოღწევის თავიდან 

ასაცილებლად. 

● გადაკეტეთ გაზისა და თხე-

ვადი საწვავის მომარაგების 

ყველა წერტილი, როგორც 

შენობის შიგნით, ასევე 

შენობის გარეთ 

● დახურეთ აივნის კარებები და 

ფანჯრები. 

● შეუერთეთ წყლის შლანგები 

წყლის სისტემის მთავარ შე- 

● მომავალ მილს და გაავცელეთ 

წყალი შენობის ირგვლივ. 

● თუ ხილვადომა მცირდება 

აანთეთ სახლის შიდა და გარე 

განათებები მეტი ხილვადო-

ბისათვის.  

 

 

 

 

 

თუ ცეცხლი თქვენს სახლს 

მოუახლოვდა 

● არ დატოვოთ შენობა, სანამ 

თქვენი სახლიდან გასვლა არ 

იქნება სრულებით უსაფრთ-

ხო. 

● არ ჩაჯდეთ მანქანაში. 

ცეცხლისა და კვამლის 

ახლოს შენობის შიგნით არა 

აალებადი მატერიის ქვეშ  

უფრო მეტია გადარჩენის 

შანსი ვიდრე მანქანაში. 

● თუ შენობაში ხართ: 

 მჭიდროდ დახურეთ 

ყველა კარი და 

ფანჯარა. 

 ამოქოლეთ ყველა ნაპ-

რალი სველი ტანსაც-

მლით ან მატერიით, 

რათა თავიდან აიცი-

ლოთ კვამლის შემოს-

ვლა შენობაში. 

 ჩამოხსენით ფარდები 

ფანჯრებიდან. 
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 გადაიტანეთ ავეჯი შე-

ნობის ცენტრში კარე-

ბებისა და ფანჯრები-

საგან მოშორებით. 

 დახურეთ ყველა შიდა 

კარი, რათა შეამციროთ 

ცეცხლის გავრცელება 

შენობაში. 

 აავსეთ აბაზანა, სარეც-

ხი აუზი და წყლის 

ჭურჭელი, რის შემდ-

ეგაც გექნებათ სათადა-

რიგო წყალი. 

 შენობაში მყოფნი შეიკ-

რიბეთ ერთ ოთახში. 

 თან იქონიეთ ლამპარი 

და სათადარიგო ბატა-

რეები, იმ შემთხვევი-

სათვის თუ ელექტ-რო 

მომარაგება შეწყდება. 

 

 

 

 

● თუ თქვენი სახლი არის 

ხისაგან, მოიძიეთ თავშესა-

ფარი ცეცხლგამძლე მასალი-

საგან აგებულ შენობაში.  

● ევაკუაციის შემთხვევაში 

მკაცრად მიჰყევით ხელისუფ-

ლებისგან შემოთავაზებულ 

ინსტრუქციებსა და მარშრუ-

ტებს. 

 

 

ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ 

 

● გადით სახლიდან და პირველ 

რიგში ჩააქვრეთ დარჭენილი 

ცეცხლმოკიდებული წერტი-

ლები. 

● 48 საათის განმავლობაში 

რეგულარულად შეამოწმეთ 

შენობის ირგვლივ პერიმეტ-

რი. 
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წყალდიდობა 

 

წყალდიდობის დროს 

 

თუ შენობაში ხართ 

 

● თუ სახლი უნდა დატოვოთ 

გადაკეტეთ გაზი და გამორ-

თეთ ელექტრო ენერგია. 

● დაიმახსოვრეთ თან იქონიეთ 

თქვენი პერსონალური დოკუ-

მენტები და ყოველდღიური 

მოხმარების წამლები. 

● ჩაიცვით წყალგაუმტარი 

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. 

● თუ ვერ ახერხებთ სახლიდან 

გასვლას ადით ზედა 

სართულზე და დაელოდეთ 

დახმარებას. 

● გამონაკლისი შემთხვევების 

გარდა არ გამოიყენოთ 

ტელეფონი. 

 

თუ შენობის გარეთ ხართ 

 

● არ გადაკვეთოთ წყლის 

ნაკადი ფეხით ან მანქანით. 

● მოერიდეთ ელექტრო ენერ-

გიის კაბელებს. 

● გადმოდით მანქანიდან თუ 

მას ემუქრება წყლის ნაკადით 

წაღება. 

● მოერიდეთ სამეწყერო 

ზონებს. 
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წყალდიდობის შემდეგ 

 

თუ შენობის გარეთ ხარ 

 

● მოერიდეთ დატბორილ ან 

ისეთ ადგილებს, სადაც რამო-

დენიმე საათის განმავლობაში 

კიდევ მოსალოდნელია 

დატბორვა. 

● წყალდიდობა სავარაუდოდ 

ცვლის კარგად ნაცნობი 

ტერიტორიის მახასიათებ-

ლებს. წყალმა შესაძლოა 

მოწყვიტოს ქუჩის შემადგე-

ნელი ნაწილები, როგორიც 

არის განათების ბოძები, 

ტროტუარი და ა.შ. 

● საფრთხე მოსალოდნელია 

ჩავარდნილი ტროტუარების-

გან, დაზიანებული დაღმარ-

თებისგან და ა.შ. 

● წყალი შესაძლოა დაბინძურე-

ბული იყოს ნაგვისგან, 

მკვდარი ცხოველებისგან ან 

სხვადასხვა სახის მატერი-

ებისაგან 

● ყურადღებით იყავით ხელი 

არ შეუშალოთ სამაშველო 

ეკიპაჟს. 

● მოერიდეთ ადგილებს, სადაც 

მოსალოდნელია მეწყერი და 

კლდეებიდან ქვების ცვენა. 

● შეამოწმეთ თქვენი სახლის 

მდებარეობა, ემუქრება თუ 

არა ქვების დაცემა ან 

მეწყერის ჩამოდინება 

 

 

 

თუ აუცილებელია დატბორილ 

ადგილზე ფეხით ან მანქანით 

გადაადგილება, მაშინ 

● შეეცადეთ იპოვნოთ მყარი 

მიწა. 

● მოერიდეთ წყლის დინებას. 

● თუ დაინახავთ დატბორილ 

ქუჩას მოერიდეთ და შეიც-

ვალეთ მიმართულება. 

● მოერიდეთ წყალს, რომელშიც 

დაინახავთ ელექტრო ენერ- 
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● გიის კაბელებს. ის შესაძლოა 

ელექტრო ენერგიის მატარე-

ბელი იყოს.  

● მიჰყევით ხელისუფლების 

ინსტრუქციებს.

 

 

 

 

რა უნდა გააკეთოთ დატბორვის შედეგად მიყენებული 

დაზიანებების აღდგენისას 

 

● დაიმახსოვრეთ: მაშინაც კი, როცა წყალდიდობა წყდება, საფრთხე 

კვლავ არსებობს. 

● დაუკავშირდით ხელისუფლებას რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი 

სახლი ან სამუშაო ადგილი არის უსაფრთხო დაბრუნებისათვის, 

განსაკუთრებით მაშინ თუ მოხდა ამ ტერიტორიების ევაკუაცია. 

● გამორთეთ ელექტრო ენერგია, თუ ენერგო მომარაგების კომპანიამ არ 

გათიშა დენი წყალდიდობის ადგილზე. 

● გამორთეთ წყალ მომარაგების წერტილები. 

 

 

დატბორილი შენობის შემოწმებისას 

● წყალში ჩაძირული ობიექტების დაზიანებისაგან თავდასაცავად 

ჩაიცვით დამცავი ფეხსაცმელები. 

● გამოიკვლიეთ კედლები, კარებები, კიბეები და ფანჯრები. 

● შეამოწმე ელექტრო მომარაგების, წყლისა და სანიაღვრე სისტემების 

ქსელები. 



  

37 
 

 

ტექნოლოგიური საფრთხეები 

 

თუ ხშირია ტექნოლოგიური დაზიანებების გამეორება თქვენს 

საცხოვრებელ ადგილზე, მაშინ თქვენ გაქვთ ორიდან ერთი შესაძლებლობა. 

პირველი ერ არის საცხოვრებელი ადგილის დატოვება და თავშესაფრის 

მოძიება თქვენი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ან ევაკუაცია, რის 

შემდეგაც აღნიშნულ ხარვეზებში კომპენტენტური ორგანიზაციები 

მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებებს. 

 

 

აღნიშნული მიზეზებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია 

 

●  მიჰყვეთ კომპენტენტური ხელისუფლების ორგანოების 

ინსტრუქციებს. 

●  შეისწავლეთ, გაითავისეთ და მიჰყევით ქვემოთ წარმოდგენილ 

ზოგად ინსტრუქციებს, სანამ შესაბამისი სამსახურები შემთხვევის 

შესაბამის ინსტრუქციებს არ მოგაწვდიან. 

 

 

 

უბედური შემთხვევის დროს 

 

დარჩით ან თავი შეაფარეთ შემოღობილ ტერიატორიას 

 

● ამ შემთხვევაში თქვენი მიზანი უნდა იყოს  დაიცვათ თქვენი 

ჯანმთელობა საშიში ქიმიკატებისაგან, რომელიც შესაძლოა 
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გავრცელდეს თქვენს სახლში, ასევე დაიცვათ თქვენი თავი შესაძლო 

აფეთქებებისა (პირველადი და მეორადი ფრაგმენტები) და თერმული 

გამოსხივებისგან. 

 

 

თუ მანქანაში ზიხართ 

● დახურეთ ფანჯრები, არ ჩართოთ ჰაერის კონდიცირება და 

ვენტილაცია. 

● მოძებნეთ შენობა, სადაც შეძლებთ თავის შეფარებას და გააჩერეთ 

მანქანა დიდი სიფრთხილით. წინააღმდეგ შემთხვევაში დარჩით 

მანქანაში. 

● იქონიეთ რადიო ჩართული, მოუსმინეთ სიახლეები და მიჰყევით 

ხელისუფლების ინსტრუქციებს. 

 

 

თუ შენობის შიგნით ხართ 

● შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. 

● ჩართეთ რადიო ან ტელევიზორი, უყურეთ სიახლეებს და მიჰყევით 

ხელისუფლების ინსტრუქციებს. 

● დახურეთ სახლის ყველა ფანჯარა და კარი ისე რომ არ ჩაკეტოთ. 

● არ გამოიყენოთ ლიფტი. 

● გამორთეთ ყველა ჰაერის კონდიციონერი და ვენტილიატორი. 

● წებოვანი ლენტით ამოქოლეთ ყველა არე კარებებსა და ფანჯრებში. 

ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სველი პირსახოცი. 

 ამოქოლეთ საგასაღებო ბუდე და კარის სახელური. 

 წებოვანი ლენტით ან პლასმასის ნაჭრებით მჭიდროდ ამოქოლეთ 

ბუხარი, გათბობის სისტემა, ვენტილაციის სისტემა, კარი და 

ფანჯარა. 
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 არ გამოიყენოთ თხევადი გაზის ბოთლი. 

 დახურეთ ყველა შიდა კარით. 

 სახლში აირჩიეთ ერთი ოთახი და დარჩით იმ ოთახში. 

 მოერიდეთ ფანჯრებს. 

 არ გამოიყენოთ ტელეფონი (საკაბელო და მობილური). 

 ყოველივე ამ ქმედების შემდეგ თუ მაინც შემოვიდა გაზი სახლში 

გაეხვიეთ პირსახოცში ან ტანსაცმელში და დაიფარეთ სახე ისე რომ 

ისუნთქოთ. 

 

 

ხელისუფლების მიერ ევაკუაციის გამოცხადების დროს 

 შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. 

 მიჰყევით ევაკუაციის გეგმას. 

 ჩართეთ რადიო, მოუსმინეთ სიახლეებს და მიჰყევით 

ხელისუფლების ინსტრუქციებს. 

 თუ გექნებათ საკმარისი დრო, დახურეთ კარები, ფანჯრები და 

გამორთეთ კონდიცირების სისტემა, რათა შეამციროთ მომწავლავი 

აირის გავრცელება. 

 

 

თუ გარეთ ან ინციდენტის ახლოს ხართ 

 შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. შეეცადეთ დაიცვათ პირველ რიგში 

საკუთარი თავი. 

 თუ იცით როგორ მოიქცეთ ასეთ შემთხვევებში დაეხმარეთ სხვებს. 

 მოერიდეთ ინციდენტის ადგილს რაც შეიძლება მოკლე დროში. 

 არ გაიაროთ ან არ შეეხოთ იმ ადგილებს, სადაც მოხდა ქიმიური 

ნივთიერებების გაჟონვა. 

 არ მოწიოთ. 
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 სცადეთ თქვენი სხეულის მაქსიმალურად დასაფარავად. 

 მომწამლავი გაზისა და მტვრის შესუნთქვისაგან თავის არიდების 

მიზნით გააკეთეთ „ფილტრი“. დაახვიეთ პირსახოცი ან ტანსაცმელი 

და მიიფარეთ პირსა და ცხვირზე. 

 

 

 

თუ ხართ სხვა შენობაში 

 შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. 

 მიჰყევით შენობის საგანგებო გეგმას. 

 

 

თუ თქვენ ხართ 

 უბედური შემთხვევის ადგილზე (ადგილი B, მომდევნო გვერდზე 

მოცემულ სურათზე) გადაადგილდით ვერტიკალურად ქარის 

მიმართულებით. 

 უბედური შემთხვევის ადგილზე (ადგილი A, მომდევნო გვერდზე 

მოცემულ სურათზე) გადაადგილდით ქარის ან წყლის დინების 

მიმართულებით. 

 ზოგადად, შეეცადეთ ახვიდეთ შემაღლებულ ადგილზე, რადგან 

ტოქსიკური ნივთიერებები უფრო მძიმეა ვიდრე ჰაერი 

 

ტექნიკური საფრთხეების დროს შემთხვევის ადგილიდან უსაფრთხო 

მანძილის განსაზღვრა დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორებზე (რაოდენობაზე, 

ქიმიური ნივთიერების ტიპზე, დღეზე ან ღამეზე, ამინდის პირობებზე და 

ა.შ). ინციდენტის მოხდენის მომენტში უსაფრთხო მანძილად შეიძლება 

განისაზღვროს: 

 800 მეტრი (გაჟონვის შემთხვევაში). 
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 1600 მეტრი (ცეცხლის ან აფეთქების შემთხვევვაში). 

 

 

 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში (დიდი რაოდენობის ან დიდი 

მოცულობის, უკიდურესად საშიში ქიმიური ნივთიერებების, არასასურველ 

ამინდის პირობებში) უსაფრთხო მანძილი შესაძლებელია იყოს უფრო მეტი 

ვიდრე სტანდარტულ შემთხვევებში. 

თუ პირველი აღმოაჩენთ სახიფათო ტექნიკურ შემთხვევას მოშორდით 

უსაფრთხო მანძილზე და შემდეგ დარეკეთ 112-ზე. 

 

 

 

 

 

 

 



    

42 
 

თუ ქიმიური ნივთიერებები დაუცველ ადგილზეა 

 

სასწრაფოდ დაურეკეთ სამედიცინო დახმარებას, რომლის ნომერია 

112. 

საშიში ქიმიური ნივთიერების (მოწამვლის, ქიმიური დამწვრობის) 

ზემოქმედების ყველა შემთხვევისთვის ზოგადი ინსტრუქციები 

შეუძლებელია სრულად მოცემული იყოს. მიუხედავად ამისა, თუ თქვენ 

მიიღებთ შესაბამის ზომებს, შეძლებთ შეამციროთ მოსალოდნელი 

დაბინძურების დონე და მისი შედეგები. 

თუ საშიში ნივთიერებები მოხვდა თქვენ თვალებში, მნიშვნელოვანია 

იმოქმედოთ დაუყოვნებლივ. ყოველი დაყოვნება ზრდის შესაძლო 

დაზიანების დონეს. თუ არ იცით შეიძლება თუ არა წყლის გამოყენება 

კონკრეტულად თქვენს თვალში მოხვედრილი ქიმიური ნივთიერების 

ამოსაწმენდად, მაშინ იმოქმედეთ შემდეგნაირად:  

 

 სასწრაფოდ დაიბანეთ ხელები; 

 ამოიღეთ კონტაქტური ლინზები; 

 სულ მცირე 15 წუთის განმავლობაში თბილი წყლით ცხვირიდან 

თვალის ქუთუთომდე გაიწმინდეთ თვალი ისე რომ არ დააწვეთ 

თვალს და არ შეეხოთ მის შიდა ნაწილებს. გაწმენდა გაიმეორეთ მანამ 

სანამ არ იგრძნობთ დისკომფორტის შემსუბუქებას. 

 მოითხოვეთ მკურნალობა. 

 

 

თუ ეჭვობთ რომ საშიში ნივთიერებების გავრცელების არეში მოხვდით: 

 სასწრაფოდ გაიხადეთ ის ტანსაცმელი, რომელიც შესაძლებელია 

დაბინძურებული იყოს. 
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 გაიხადეთ ისე რომ ტანსაცმელი არ მოხვდეს სახესთან. თუ 

შეუძლებელია მათი გახევა  გამოიყენეთ მაკრატელი ან რაიმე ბასრი 

ნივთი. 

 მოათავსეთ ტანსაცმელი პლასმასის შემცველ ჩანთაში ან ურნაში და 

მჭიდროდ დაახურეთ თავი. 

 დაიბანეთ. 

 დაელოდეთ სამედიცინო დახმარებას. 

 

 

 

 

პარტნიორ ქვეყნებში სამოქალაქო დაცვის ბმულები 

 

საბერძნეთი: https://www.civilprotection.gr 

იტალია:       http://www.protezionecivile.gov.it/ 

საქართველო: http://ema.mia.gov.ge/   

თურქეთი:   https://www.afad.gov.tr/ 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/ 

https://www.civilprotection.gr/en/ 

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp 

 

 

https://www.civilprotection.gr/
http://www.protezionecivile.gov.it/
http://ema.mia.gov.ge/
https://www.afad.gov.tr/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/
https://www.civilprotection.gr/en/
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp
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პარტნიორ ქვეყნებში მომხდარი 

სტიქიური მოვლენების ანალიზი 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის 

პასუხისმგებელი პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით 

შემუშავდა კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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საქართველოში მომხდარი სტიქიური მოვლენა I 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა საქართველოს ტექნიკურმა 

უნივერსიტეტმა. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

ღამის კოშმარი ქალაქის ცენტრში. 

 

 

2. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

წყალდიდობა თბილიში 2015 

2015 წლის 13-14 ივნისს  დიდი რაოდენობის ნალექმა და მეწყერმა 

გამოიწვია დამანგრეველი წყალდიდობა საქართველოში, კონკრეტულად 

ქალაქ თბილისის ცენტრში. 

წყალდიდობა მოხდა მდინარე ვერეს ხეობაში, სადაც ძლიერმა წვიმამ 

გამოიწვია მეწყერი, რომელმაც ჩამოშალა მდინარის მარცხენა სანაპირო. 

სანაპიროს ჩამოშლის შედეგად წარმოქმნილმა მიწის მასამ გადაკეტა 

მდინარე ვერეს ხეობა და შექმნა წყლის აუზი. ეს მოხდა ახმეტასთან ახლოს 

თბილისიდან დაახლოებით 20 კილომეტრის დაშორებით. საბოლოოდ 

წყლის ძლიერმა ნაკადმა წამოიღო ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყერი და 

გზადაგზა შემოიერთა ხეობის მოგლეჯილი ნაწილები, რის 
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შემდეგაც შეიქმნა საშინელი „ღვარცოფი“, რომელიც შეუერთდა უკვე 

ადიდებულ მდინარე ვერას. 

წყალდიდობამ იმსხვერპლა 25 ადამიანი და 108 ადამიანი 

იძულებული გახდა შეეცვალა საცხოვრებელი ადგილი. ასევე დაზიანდა 

ორმოცამდე სამანქანო გზა, ურბანული ინფრასტრუქტურა, საკომუნიკაციო 

სისტემები და მთლიანად განადგურდა თბილისის ზოოპარკი. 

 

 

3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

წყალდიდობის შედეგ თბილისის მთავრობამ და საქართველოს 

წითელი ჯვრის ორგანიზაციამ განახორციელა შემდეგი ქმედებები: 

გაწმინდა სანიაღვრე სისტემები, დაიწყო ქალაქის ქუჩებში სანიტარიისა და 

ჰიგიენის ხელშეწყობა, გაამახვილეს ყურადღება დაზარალებული ოჯახების 

სურსათითა და საგანგებო თავშესაფრებით უზრუნველყოფაზე, 

გააუმჯობესეს დაზარალებული ოჯახების ჰიგიენური მდგომარეობა და 

მოამარაგეს საყოფაცხოვრებლო ნივთებით, სურსათით სავსე ყუთები 

მიაწოდეს უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებსაც. ხოლო ადგილობრივმა 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მუნიციპალიტეტებმა 

დაზარალებული მოსახლეობა უზრუნველყო წყლით, სანიტარული და 

ჰიგიენური საშუალებებით. ხოლო ადგილობრივ თვითმმართველობის 

ორგანოებთან შეთანხმებით ჩამოყალიბდა მათი საჭიროებების სია და 

გაკეთდა საბოლოო შეფასება. 
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4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

ინციდენტის შემდეგ მსოფლიო ბანკის მიერ გაკეთდა კვლევა 2015 

წლის 13 ივნისს წყალდიდობის მოვლენის მიზეზების იდენტიფიცირე-

ბისათვის, რომელიც მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: 

 

I. რატომ მოხდა წყალდიდობა - მოვლენების სავარაუდო 

თანმიმდევრობის დადგენა; 

II. შესაძლებელი იყო თუ არა წყალდიდობის თავიდა არიდება - 

სტიქიური მოვლენის ხელმშეწყობი ფაქტორების ანალიზი; 

III. რა უნდა გაკეთებულიყო მომხდარი მოვლენების გავლენის 

შესამცირებლად მიმდინარე, საშუალო და გრძელვადიან 

პერსპექტივაში; 

IV. ინტერვენციებს, რომლებიც საჭიროა განსახორციელებელი 

სამუშაოების იდენტიფიკაციისათვის, რომელიც მსოფლიო 

ბანკმა წარმოადგინა თავის ანგარიშში; 

V. წყალდიდობის თავიდან აცილებისათვის გაწეული 

სამუშაოების და წყალდიდობის შემთხვევაში ზარალის 

შემცირებისათვის გატარებული ღონისძიებების ღირებულებას; 

VI. მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ წინასწარ გაფრთხილების 

დროის დადგენას, მდინარის კალაპოტის მშენებლობის 

კონტროლის მექანიზმებს, იმ ტერიტორიების განსაზღვრას, 

სადაც მოსალოდნელია წყალდიდობა, წყალდიდობის შემდეგ 

აღდგენითი სამუშაობის აღსრულებისა და განხორციელების 

სავარაუდო დროის მასშტაბების განსაზღვრას. 
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5. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

ამ თვალსაზრისით, არსებობს შესაბამისი პრევენციული გეგმის 

ძირითადი ამოცანები, რომლებიც საჭიროა მსგავსი უკიდურესად საშიში 

ბუნებრივი მოვლენების გავლენის შესამცირებლად. ესენია: 

 

 დასახლებული პუნქტების გაუმჯობესება, რომლის 

ფარგლებშიც მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს თბილისსა და 

მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების 

უსაფრთხოების გაუმჯობესება, რომლის განხორციელება 

შესაძლებელია რეალურ დროში ამინდის მონიტორინგის 

სისტემებისა და წინასწარ გამაფრთხილებელი სისტემის 

დამონტაჟებითა და განვითარებით.  

 გარკვეული ღონისძიებების მართვა, როგორიც არის 

დაგეგმარებისა და მშენებლობის კონტროლი; სტანდარტების 

შემუშავება, რომელთა მეშვეობით მოქალაქეებს აეკრძალებათ 

შენობა-ნაგებობის აშენება თვისი სურვილისამებრ ნებისმიერ 

ადგილზე. განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც 

მოსალოდნელია წყალდიდობა; ასევე რეგულაციების 

შემუშავება, რომლებიც განსაზღვრავენ კონკრეტულად რა 

სახის აქტივობების განხორციელება ან არ განხორციელებაა 

შესაძლებელი მოსალოდნელი წყალდიდობის ზონაში. ეს 

შეიძლება იყოს პარკირება, საბანაკე ზონა, ნაგავსაყრელი და 

ა.შ.   
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 არასტაბილურ ზონებში მეწყრის ჩამოწოლის საშიშრობეის 

შემცირება და მონიტორინგი; 

 სანიაღვრე და საწრეტი სისტემების შემუშავება დიდი 

წყალდიდობისა და ღვარცოფების გარემოზე ზეგავლენის 

შესამცირებლად, განსაკუთრებით ქალაქის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდინარეების შენაკადების წერტილებში.  

 კვლევებისა და გრძელვადიანი რისკების განსაზღვრა-

დაგეგმვა, მათი გამომწვევი მიზეზების რაოდენობრივი 

ანალიზი. ინტერვენციებისა და გარკვეული აქტივობების 

განხორციელება, რომლებიც აუცილებელია არა მხოლოდ 

მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების 

შემცირებისათვის, არამედ მათი თავიდან აცილებისათვის და 

უკიდურეს შემთხვევაში მოსახლეობის მზაობისათვის.    

 

         

6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

თბილისის წყალდიდობის შესახებ არსებობს რამოდენიმე სახის 

კვლევითი დოკუმენტი. ესენია: 

 

 საქართველო/თბილისის წყალდიდობის შეფასების მისია 2015; 
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 თბილისის კატასტროფის აღდგენა და მოწყვლადობის 

შემცირება 2015; 

 გადაუდებელი სამოქმედო გეგმა (EPoA) საქართველო: 

წყალდიდობა - IFRC; 

 თბილისის წყალდიდობა: კატასტროფის საჭიროებები და 

აღდგენა | UNDP საქართველოში; 

 მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა ქალაქი თბილისი. 

 

 

 

დასკვნა 

 

2015 წლის 14 ივნისს დამანგრეველი წყალდიდობის შედეგად 

განვითარებული მოვლენების პირველადმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ 

პირველი მიზეზი იყო ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენების კომბინაცია. 

აღნიშნული მოვლენების ერთმანეთზე დამთხვევა ისეთი 

შემთხვევითი აღმოჩნდა, რომ შეუძლებელი იყო მათი წინასწარმეტყველება 

ან მოსალოდნელი სტიქიური მოვლენის განსაზღვრა, ასევე უნდა 

აღინიშნოს, რომ არსებობდა მთელი რიგი ხელშემწყობი ფაქტორებიც, 

რომლებმაც გაზარდეს მიღებული ზარალის პერიმეტრი და რაოდენობა. 

შესაბამისად, ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენებისათვის გამოყოფილი 

ფინანსური რესურსები კარგი იქნებოდა თუ მოხმარდებოდა ისეთი 

იშვიათი ბუნებრივი სტიქიების მონიტორინგისათვის, თუნდაც როგორიც 

იყო 2015 წლის წყალდიდობა. ამისათვის კი საკმარისია მდინარეების 

შენაკადების, წყალშემკრები აუზებისა და ადამიანის ასეთ ადგილებში 

ჩარევის მონიტორინგი და კონტროლი. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია 
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საავტომობილო გზების შესაბამისად განლაგება, ტყეების შენარჩუნება და 

მეურნეობის განვითარება. 

მიუხედავად იმისა, რომ თბილისთან ახლოს მდებარე წყალშემკრები 

აუზის მდგომარეობა არასტაბილური და გაუმართავი იყო. აღნიშნული 

ფაქტის მითითების მიუხედავად ბუნებრივი კატასტროფის რისკის ქვეშ 

ტერიტორიაზე არ იყო რაიმე პრაქტიკული და ეფექტური წინასწარი 

გამაფრთხილებელი ნიშნები ან რაიმე ინსტრუქცია, რომელითაც საზოგა-

დოება ისარგებლებდა ბუნებრივი კატასტროფის მოხდენის შემთხვევაში. ეს 

შესაძლებელია ყოფილიყო ქალაქის ტექნიკური აღჭურვა და საზოგადოების 

ცნობიერების გაზრდა კონსულტაციებისა და ტრენინგების სახით, მაშინ 

როდესაც ზონაზე მეტი ნალექი მოვიდა ქალაქში შესაბამისი ზომების 

მიღება, თუმცა იმ დროისათვის მოსალოდნელი სტიქიის თავის არიდებისა 

ან დაზიანების შემცირებისათვის წინამოსამზა-დებელი სამუშაოები არ 

განხორციელდა და აღნიშნულზე პასუხისმგებელი ორგანოებმა ვერ 

მოახდინეს სწრაფი რეაგირება, რის შედეგადაც მივიღეთ დამანგრეველი 

შედეგები. თუმცა კატასტროფის შედეგ განვითარებული მოვლენები 

სწრაფი და ეფექტური იყო, რაც ხელს უწყობს სამომავლო მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის თავიდან აცილებას. ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ 

მოქალაქეებმა დაინახეს სტიქიური მოვლენების გამაფრთხილებელი 

სისტემების არსებობის მნიშვნელობა. ასეთი სახის ტრაგედიების დროს 

კოორდინაციისა და თანამშრომლობის აუცილებლობა, ტექნიკური და 

საინფორმაციო ბანერების საჭიროება. 
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საქართველოში მომხდარი სტიქიური მოვლენა II 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა საქართველოს ტექნიკურმა 

უნივერსიტეტმა. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

ცეცხლოვანი ამინდი საქართველოში 

 

 

2. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

ტყის ხანძარი საქართველოში, 2017 

2017 წელს საქართველოში ორჯერ განხორციელდა ტყის ხანძარი 

ბორჯომის ხეობაში. პირველი ინციდენტი მოხდა 20 აგვისტოს, როდესაც 

ძირითადი ცეცხლი დაიწყო სოფელი დაბას მიმდინარე ტერიტორიაზე 

ბორჯომის რაიონში და გავრცელდა გასახლებული პუნქტებისაკენ. ხოლო 

მეორე ხანძარი მოხდა 22 სექტემბერს თბილისის დროით 16:00 საათზე. 

ხანძარი წარმოიშვა წაღვერის რაიონში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, რომელიც მდებარეობს საქართველოს 

სამხრეთ ნაწილის ცენტრში. ხანძრის შედეგად განადგურდა 865 ჰა 

პერიმეტორის მქონე ტერიტორიის ხე-ტყე. 
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3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

1500-ზე მეტი ქართველი მეხანძრე, მეტყევე და მოხალისე, ასევე  

საქართველოს სამინისტროების თანამშრომლები და მეზობელი ქვეყნების 

საგანგებო სიტუაციების ორგანიზაციები იყო ჩართული ხანძარ-

საწინააღმდეგო მოქმედებებში. 

ხანძრის ადრეულ ეტაპზე სოფელი დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მცხოვრები მოსახლეობა აქვეყნებდნენ ხანძრის ამსახველ ფოტო მასალას 

სოციალურ ქსელებში (როგორიც არის ფეისბუქი, ტვიტერი, ისტაგრამი და 

ა.შ.) და ითხოვდნენ დახმარებას, თუმცა მათ თხოვნაზე რეაგირება მოხდა 

საკმაოდ დროის დაგვიანებით და შესაბამისი ორგანიზაციების დამხმარე 

ძალები ხანძრის ადგილზე გამოცხადდა ძალიან გვიან, მაშინ როდესაც 

ცეცხლის კონტროლზე აყვანა შეუძლებელი იყო. სახანძრო ეკიპაჟის 

დაგვიანებას დაემატა მეტად ძნელად მისასვლელი რელიეფი, რის გამოც 

მეხანძრეებს გაუჭირდათ ცეცხლის კერებთან მიახლოება, ყოველივე ამას კი 

დაემატა ქარიანი ამინდიც, რამაც ხელი შეუწყო ცეცხლის გაძლიერებას და 

მისი გავრცელების სიჩქარის საგრძნობლად გაზრდას. ამრიგად, ხანძარი 

მძვინვარებდა 4 დღის განმავლობაში. 

ხანძრის ჩაქრობის პირველ ეტაპზე სამაშველო სამსახურები 

ცდილობდნენ სოფელ დაბას მიდამოებში ცეცხლის კერების ჩაქრობას 

ვერტმფრენების გამოყენებით, რომლებიც წყალს ეზიდებოდნენ მდინარე 

გუჯარულის კალაპოტიდან სოფელ წაღვარი-დაბადან, თუმცა ძლიერმა 

ცეცხლმა მიაღწია მდინარის კალაპოტამდე  და გადაწვა ზედა წაღვერის 

დამაკავშირებელი ხიდი, რის გამოც შეუძლებელი იყო წყლის მარაგის 

შევსება მდინარე გუჯარულას კალაპოტიდან. 

ხანძარსაწინააღმდეგო ქმედებებში დასახმარებლად საქართველოში 

ჩამოვიდა სამაშველო ეკიპაჟები მეზობელ ქვეყნებიდანაც: ერთი 
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ვერტმფრენი აზერბაიჯანიდან, ბელორუსიიდან და თურქეთიდან , ასევე 

თურქეთმა გამოგვიგზავნა სახანძრო თვითმფრინავი. ცუდი ხილვადობის 

გამო ვერტმფრენებს ღამით  მუშაობა უჭირდათ. თუმცა დღის განმავლობაში 

თითოეულს შეეძლო ერთ გასვლაზე 5 ტონა წყლის მიტანა და ცეცხლმოკიდებულ 

ტყისათვის დასხმა. 

 

 

4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

აღნიშნულ სტიქიურ მოვლენასთან დაკავშრებით უახლესი ანგარიშის 

მიხედვით ხანძრის შედეგად 10 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი განადგურ-

და, თუმცა ზოგიერთი ამბობს, რომ ოფიციალური შეფასება უფრო დაბალია 

ვიდრე რეალობა.  

რას შეეხება ბორჯომის ხანძარს, ხანძრის პერიოდში განადგურდა 

ატენი გორგეს ტყის 2 ჰექტარი, რომელიც მდებარეობს ცენტრალურ 

საქართველოში. 

გლობალური ტყის დაცვის ორგანიზაციის (GFW) ანგარიშის 

მიხედვით საქართველოში ხანძრის პერიოდში ქვეყანაში 366 სახანძრო 

გაფრთხილება დაფიქსირდა. ორგანიზაცია ამტკიცებს, რომ 16 აგვისტოდან 

23 აგვისტოს ჩათვლით, საქართველოს რეგიონებიდან ხანძრის არსებობის 

შესახებ შემოვიდა შემდეგი რაოდენობის გაფრთხილება: სამცხე- 

ჯავახეთიდან - 279, კახეთიდან - 51, შიდა ქართლიდან - 16, ქვემო 

ქართლიდან - 7, მცხეთა-თიანეთიდან - 6, იმერეთიდან - 5 და აფხაზეთიდან 

- 2. 
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5. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

 ადვილად აალებადი მასალებისაგან ტყის გაწმენდა, გამხმარი 

ხეებისა და ბალახების ჩათვლით, რადგან ამ მასალებს ადვილად 

ეკიდება ცეცხლის მაღალ ტემპერატურაზე. 

 ინვესტიციების მოზიდვა და დაბანდება რეკრუტირებისა და 

მოსახლეობის დატრენინგებისათვის, ხანძარსაწინააღმდეგო 

ქმედებებსა და მისი აცილების გზების ცნობიერების ასამაღლებლად. 

ასევე სათანადო აღჭურვილობის შეძენისა და სათანადო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის, განსაკუთრებით ტყეებში 

გამავალი გზებისათვის. 

 ბუნებრივი კატასტროფების წინააღმდეგ ქვეყნის მზადყოფნის 

გაუმჯობესება. რაც გულისხმობს უფრო დახვეწილი მონიტორინგის, 

პრევენციისა და კომუნიკაციის სისტემების დაფინანსებასა და 

დანერგვას. მაგალითად, მთავრობას შეუძლია შექმნას და გამოიყენოს 

ალბათობის მოდელები, რომელთა საშუალებით შესაძლებელი იქნე-

ბა ტყეებში არსებული სიტუაციის ხანძრისადმი მიდრეკილების 

პროგნოზირება და ადრეულ ეტაპზე მისი თავის აცილება. ამ გზით 

შესაძლებელი იქნება რესურსების უფრო ეფექტურად განთავსება და 

კონცენტრირება უფრო მაღალი ხანძრის რისკების მქონე 

ტერიტორიებზე. ყოველივე ეს კი საჭიროებს უფრო დახვეწილი 

რეალურ დროის საინფორმაციო სისტემების დანერგვას, რომელთა 

გამოყენებით მოხდება ინფორმაციის უწყვეტად შეგროვება 
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ლანდშაფტის, ადგილობრივი კლიმატისა და ამინდის პირობების 

ევოლუციას შესახებ. 

 CO2-ის შემცირებისათვის გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა (რომელი 

არის გლობალური დათბობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი). 

მართლად, ბევრმა სახელმწიფომ და მათ შორის საქართველომ ხელი 

მოაწერა პარიზის ხელშეკრულებას, რომელიც, თავის მხრივ, 

ითვალისწინებს გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლას და 

ძირითად ყურადღებას უთმობს CO2-ის შემცირებისათვის 

განხორციელებულ ღონისძიებებს. ასევე, სხვა საკითხებთან 

ერთად, მთავრობას შეუძლია ხელი შეუწყოს მოქალაქეებს 

განახლებადი ენერგიის წყაროები გამოყენებაში, როგორც ძირითადი 

 ენერგორესურსი. ასევე შესაძლებელია დაწესდეს გარკვეული 

შეზღუდვები, რომელებიც გააკონტროლებენ ქარხნების 

გამონაბოლქვით გარემოს დაბინძურებას, ნახშირბადის ემისიებზე 

გადასახადების გაზრდა და გარკვეული რეგულაციები, რომლებიც 

გააკონტროლებს ხე-ტყის მასალის დიდი რაოდენობით გამოყენება-

განადგურებას (რადგან ხეების გაჩეხვა და დაწვა არა მხოლოდ 

ამცირებს გარემოდან ნახშირორჟანგის შთანთქმას, ხელ უწყობს მის 

გავრცელებას). ხოლო, უკანასკნელი რეგულაცია განსაკუთრებით 

აქტუალურია საქართველოში - არალეგალური ხე-ტყის ჭრა (და 

დაწვა) არ არის იშვიათი.  

 

 

6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 
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გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

2017 წლის ზაფხულში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით საქართველოში 

ტყეების ხანძრის უჩვეულოდ დიდ რაოდენობა დაფიქსირდა. 35 ხანძარი 

დაფიქსირდა მხოლოდ აგვისტორში (ოფიციალური მონაცემებით, ამ 

ხანძრების მიერ განადგურებული ფართობის რაოდენობა ჯერჯერობით 

ხელმისაწვდომი არ არის). ქვეყანაში არ დარჩენილა რეგიონი, სადაც არ 

დაფიქსირებულიყო ხანძარი, მათ შორის ბორჯომის ხეობაში ყველაზე 

დრამატული შედეგები იყო, სადაც ხანძარი შვიდი დღე (20-27 აგვისტო) 

გრძელდებოდა და 100 ჰექტარზე მეტი ტყე გაანადგურა და მოსახლეობა 

ფიქრობს, რომ ეს შემთხვევითი მოვლენა არ იყო. 

 

 

 

დასკვნა 

უკანასკნელი ექსტრემალური კლიმატური მოვლენების 

განვითარებით მთელმა მსოფლიომ დაინახა, რომ ბუნებრივი 

კატასტროფები  საზღვრებს არ ცნობენ. 2017 წლის აგვისტოში ტყეების 

ხანძარმა - აბასთუმანი და ბორჯომის რეგიონები ყველაზე მეტად 

დააზარალა. რის გამოც ტყის ხანძრის ასეთი ინტენსივობა მოითხოვს 

ეროვნული ძალების დასახმარებლად საერთაშორისო სამაშველო ჯგუფების 

ჩართულობას. 
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საქართველოში მომხდარი სტიქიური მოვლენა III 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა საქართველოს ტექნიკურმა 

უნივერსიტეტმა. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

ტყიბული -  ქალაქი საქართველოში, სადაც სიკვდილიანობა ძალზედ 

დიდია. 

  

 

2. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

მაღაროების უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში. 

2011 წლიდან დღემდე მინდელის მაღაროში დაიღუპა თექვსმეტი 

მაღაროელი. მსგავსი ინციდენტი გამეორდა 2018 წელს, სადაც კვლავ 

მაღაროელები გარდაიცვალნენ და დაშავდნენ. 

 

 

3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ტყიბულის 

მინდელის მაღაროში მუშაობა შეჩერდა. 
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"საქართველოს მთავრობა რისკის ქვეშ აღარ ჩააყენებს თავისი 

მოქალაქეების სიცოცხლეს". 

აღნიშნული ინციდენტის გამოძიება უკვე დაწყებულია და ყველა 

პასუხისმგებელი პირი დაისჯება კანონის სრული მოცულობით. 

მაღაროელები არ იმუშავებენ, მანამ სანამ არ დასრულდება 

სამართლის სამართლის გამოძიება და ტექნიკური ექსპერტიზა. 

ასევე, იმავე წელის აპრილში ტყიბულის მაღაროში ჭერის ჩამონგრევის 

გამო დაიღუპა 6 მაღაროელი.  

აღნიშნული ინციდენტის გამოძიება დაიწყო 240-ე მუხლით, რომელიც 

ითვალისწინებს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების უსაფრთხოების 

წესების დარღვევას. 

  

 

4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

 საქართველოში მაღაროები განლაგებულია იმერეთის რეგიონში, 

კერძოდ ტყიბულისა და ჭიათურის ქალაქებში, სადაც მხოვრებმა 

მაღაროელებმა არაერთი სარჩელი შეიტანეს მათი ცუდი სამუშაო 

პირობების გამო. 

სტატისტიკა საკმაოდ შემაშფოთებელია. ბოლო 85 წლის განმავლობაში 

ჭიათურის მაღაროში 500-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. მიუხედავად ამ 

საშინელი სტატისტიკური სიკვდილიანობის მონაცემებისა ჭიათურის 

სამთო ნაგებობებში სამუშაო პირობების ღიად განხილვას მრავალ ფაქტორი 

უშლის ხელს. პირველი ეს არის ალტერნატივების ნაკლებობა, რადგან 

მაღაროელებს არ აქვს შესაძლებლობა აირჩიონ რამოდენიმე მაღაროდან 
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ერთ ერთი. ასევე, როგორც ადგილობრივები განმარტავენ, მაღარო 

რეგიონში საკმაოდ ლიმიტირებულ სამუშაო ადგილების რაოდენობას 

იძლევა, რის გამოც მათ უხდებათ დათანხმდნენ იმ პირობებს რომელსაც 

მაღაროს წარმომადგენლები სთავაზობენ.  

 

  

5. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

 მაღაროელებისათვის სავალდებულო სასწავლო პროგრამები; 

 პრევენცია სიმულაციის მეშვეობით; 

 აფეთქებების ლიცენზია; 

 უსაფრთხოების კანონმდებლობა; 

 ტექნოლოგიური სტანდარტები; 

 პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა; 

 ექსპლუატაციის ინფრასტრუქტურა; 

 ასაფეთქებელი პროდუქტები; 

 პრესისა და საზოგადოებრივი შეხედულების თავისუფლება. 

 

 

6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 
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გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბოლო 

შემთხვევა მოხდა 2018 წლის 16 ივლისს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

მინდელის მაღაროში, დედაქალაქის დასავლეთით 200 კილომეტრის 

მოშორებით. 

სამინისტროს ცნობით, სავარაუდოდ მეთანის აფეთქება  გახდა 

გვირაბში კედლის ჩამოსლის მიზეზი. 

სამინისტრომ განაცხადა რომ, გამოძიება დაიწყო იმის დასადგენად, 

იყო თუ არა უსაფრთხოების სტანდარტების დარღვევა შემთხვევის 

გამომზვევი მიზეზი. აპრილში, აღნიშნულ მაღაროში მომხდარი შემთხვევის 

შედეგად დაიღუპა ექვსი და დაშავდა სამი მაღაროელი. 

საქართველოში არსებული მაღაროები არენდა საბჭოთა კავშირის 

დროს. დღეს დღეობით კი მაღაროები ნაკლებად ფინანსდებიან და 

შესაბამისად ისინი აღჭურვილები არიან ძალიან ძველი ტექნოლოგიით. 

 

 

 

 დასკვნა 

 სამთო კომპანიები მილიონებს ხარჯავენ უსაფრთხოების ტექნიკისა 

და უსაფრთხოების ტრენინგებში. თუმცა მიუხედავად ამისა ავარიები 

კვლავ ხდება და ხშირია განმეორებითი უბედური შემთხვევებიც, რომელიც 

უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის თანამშრომლებისთვის კოშმარად რჩება. 
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თურქეთში მომხდარი სტიქიური მოვლენა I 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა აკდენიზის უნივერსიტეტმა. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

საშინელი წვიმა ანტალიაში 

 

 

2. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

აკადლერი-ანტალიის წყალდიდობა, 2003 წ. 

ძლიერმა წვიმამ (423 კგ / მ 2) გამოიწვია ანტალიაში, თურქეთში, 

მდინარე ბოგაზასის ადიდება და კალაპოტიდან გადმოდინება. ეს მოხდა 

ანტალიის ცენტრიდან 15 კილომეტრის დაშორებით სოფელ აკადლარის 

სოფელთან ახლოს. წყალდიდობამ დაზიანდა ბოგასის ხიდი და ქალაქსა და 

სოფელს შორის დამაკავშირებელი გზები, რის გამოც სამაშველო ჯგუფმა 

ვერ მიაღწია სოფლამდე, რომ სოფლის მოსახლეობას დახმარებოდა. 

სოფლების მაცხოვრებლები ინარჩუნებდნენ სიმშვიდეს მაშველებს 

ელოდებოდნენ სახლებში. თუმცა რამოდენიმე ადამიანი ჩავარდა პანიკაში 

და სცადეს გამოქცევა სტიქიური შემთხვევის ადგილიდან რის შემდეგადაც 

ისინი ჩაცვივდნენ ადიდებულ მდინარეში. 

სულ დაიღუპა 7 ადამიანი და დაზიანდა 300-ზე მეტი სახლი. 

დამატებით 500 ჰექტარზე მეტი სასოფლო სამეურნეო მიწა და 120-მდე 
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პირუტყვი დაიღუპა. ხოლო, მიყენებული ზარალის საერთო ღირებულებამ 

შეადგინა 33 ტრილიონი თურქული ლირა. 

 

 

3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

წყალდიდობის შემდეგ, ანტალიის მთავრობამ გააფართოვა ანტალიის 

გარშემო მდინარეების კალაპოტებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მონიტორინგის სისტემები. გარდა ამისა, აღდგა აკადლარის ხიდი და მოხდა 

მისი გამაგრება ისე, რომ მომავალში გაუძლოს ადიდებულ მდინარეს. ასევე 

თურქეთის მთავრობამ გამოყო თანხები დანგრეული სახლების 

აღდგენისათვის. 

 

 

4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

2003 წლის წყალდიდობის მოვლენის შესახებ კონკრეტული კვლევა არ 

ჩატარებულა. მაგრამ, ადგილობრივმა მოსახლეობამ ანტალიის პროვინციის 

სამოქალაქო თავდაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო დეპარტამენტთან 

ერთად მოვლენების გამომწვევი და სამომავლოდ თავიდან აცილების გზები 

განიხილეს, რომელსაც ჰქონდა საკონსულტაციო შეხვედრის სახე და რაიმე 

წერილობითი მონაცემების ამის შესახებ არ გაკეთებულა. თუმცა აღნიშნულ 

სტიქიაზე იწერებოდნენ იმდროინდელი ადგილობრივი გაზეთები და 

გაშუქდა ტელევიზიითაც. 
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5. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

ქვეყნის დონეზე უნდა მომზადდეს სტრატეგიული კატასტროფების 

მართვის გეგმა. გარდა ამისა, შემუშავებული გეგმა უნდა განხორციელდეს 

ადგილობრივ დონეზე. ამ თვალსაზრისით კი, პრევენციული ღონისძიებები  

უფრო მნიშვნელოვანია, რათა შემცირდეს მსგავსი კატასტროფების 

მოხდენის ალბათობა და გაიზარდოს მსგავსი სიტუაციებისადმი 

მზადყოფნა, ვიდრე კატასტროფების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს და მის 

შემდეგ. დამატებით, უნდა განხორციელდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ზოგიერთი პრევენციული ღონისძიება: 

 

 ანტალიაში მცხოვრები ხალხის უსაფრთხოების გაუმჯობესება, 

როგორიცაა წინასწარი გაფრთხილების სისტემები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ამინდის მონიტორინგის რეალურ დროის 

სისტემებთან. 

 სტიქიური უბედურებისათვის ქალაქის სტრუქტურების 

მონიტორინგი და კონტროლი, სანიაღვრე სისტემების მკაცრი 

კონტროლი და მასში გამდინარე წყლების ნაკადების მართვა. 

 მოსახლეობის ინფორმირების გაზრდა, თეორიული და პრაქტიკული 

ღონისძიებების გატარება უბედური შემთხვევების თავიდან 

აცილებისა და მათი მოხდენის შემთხვევაში თავის გადარჩენისათვის 

განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ. 
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6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

ანტალიის წყალდიდობის შესახებ რაიმე კონკრეტული ოფიციალური 

დოკუმენტი არ არის გამოქვეყნებული. თუმცა, თურქეთის ტერიტორიაზე 

მომხდარი სტიქიური უბედურების შესახებ გამოქვეყნებულია ზოგადი 

დოკუმენტაცია. გარდა ამისა, არსებობს უამრავი ელექტრონული რესურსი, 

რომელიც მარტივად ხელმისაწვდომობისთვის ნებისმიერი მოქალა-

ქისათვის. ამგვარად, ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს 

ელექტრონული რესურსი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების შესახებ, არ 

აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ელექტრონული წიგნები, სამეცნიერო 

დოკუმენტები, პრეზენტაციები, კანონები და კანონმდებლობა. 

 

საგანგებო მდგომარეობის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით 

ასევე მოსახლეობას შეუძლია ეწვიოს ქვემოთ მოყვანილი ორგანიზაციების 

ოფიციალურ ვებგვერდებს: 

 

https://afadem.afad.gov.tr/  

https://www.afad.gov.tr/ 

https://www.antalya.bel.tr/birimler/itfaiye-dairesi-baskanligi#brosurler 

http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri 

 

 

 

https://afadem.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.antalya.bel.tr/birimler/itfaiye-dairesi-baskanligi#brosurler
http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri
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თურქეთში მომხდარი სტიქიური მოვლენა II 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა აკდენიზის უნივერსიტეტმა. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

ორმაგი მიწისძვრა ვანში, თურქეთი. 

 

 

2. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

ვანის მიწისძვრა, 2011, თურქეთი.  

ვან ეს არის ქალაქი თურქეთის აღმოსავლეთით და ესაზღვრება ირანის 

სახელმწიფოს. ფართობის მიხედვით ვან არის მე-6 უმსხვილესი ქალაქი 

თურქეთში (19.069 კვ კმ). ქალაქში ცხოვრობს 1.106.891 და წარმოადგენს 

ყველაზე ხალხმრავალ ქალაქ აღმოსავლეთ ანატოლიის რეგიონში. 

2011 წლის 23 ოქტომბერს ვანში მოხდა დესტრუქციული მიწისძვრა. 

მიწისძვრა რიხტერის მასშტაბით 7 ბალიანი იყო. ხოლო მეორე მიწისძვრა 

მოხდა იმავე წლის 9 დეკემბერს, რომელიც 5.7 ბალიანი იყო. „ნაციონალური 

სეისმოლოგიური სადამკვირვებლო ქსელის“ თანახმად, გაირკვა რომ 

მიწისძვრის გამო გამოთავისუფლდა დიდი რაოდენობის ენერგია. 

მიწისძვრის შემდეგ გაანგარიშებისას აღმოჩნდა, რომ  გამოყოფილი ენერგია 

უტოლდებოდა 37 ატომური ბომბების ენერგია. პირველი მიწისძვრის 

შედეგად დაიღუპა 604 ადამიანი, ხოლო მეორის შემთხვევისას 40 და 
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საერთო ჯამში დაზიანდა 1966 ადამიანი. მიწისძვრის შედეგად დაზიანდა 

ქალაქის 77 %. 

 

  

3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

მიწისძვრის მოხდენის პირველ საათებში SAR გუნდებმა ჩაუარა 96 

მიწისძვრის რუბლს. მთავრობამ უზრუნველყო 11 კვების ცენტრი, საიდანაც 

ყოველდღე 150.000 მოქალაქე საკვებით მარაგდებოდა. ასევე, 

ორგანიზებული იქნა 6 საველე საავადმყოფო, 14 მოძრავი ჯანდაცვის 

კლინიკა და 2 მიკროავტობუსი, რომელიც აღჭურვილი იყო სამედიცინო 

აპარატურით. მიწისძვრის ტერიტორიაზე, ასევე მთავრობის მიერ 

გაგზავნილი იქნა ფსიქო-სოციალური დახმარების სამსახურების 200-ზე 

მეტი პერსონალი და ქალაქის აღდგენისათვის გამოიყო შესაბამისი თანხები. 
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4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

კატასტროფის შემდეგ მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური და 

ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ ჩატარდა გარკვეული სახის 

კვლევები. ასევე, მთავრობამ შეისწავლა და გამოსცა ორი დიდი მიწისძვრის 

შედარებითი კვლევა (მარმარა 1999 და ვან -2011). შედარება გაკეთდა 

შემდეგი კრიტერიუმებით: ფსიქო-სოციალური მომსახურებით, საბინაო 

მომსახურებით, ეკონომიკური სტრუქტურით, კომუნიკაციისა და 

ინფრასტრუქტურული მომსახურებით. 

 

 

5.  არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

ვანის მიწისძვრის შემდეგ მომზადდა და გამოქვეყნდა აღნიშნული 

სტიქიის კონკრეტული ანგარიში და დოკუმენტი, რომლებიც ეხება ვანში 

არსებულ კატასტროფას და კვლევების მიზანია მომავალში მსგავსი 

კატასტროფებისადმი დროულად რეაგირება და თავიდან აცილება.  
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6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

მიწისძვრის შემდეგ გამოქვეყნდა მომხდარი სტიქიის კონკრეტული 

ანალიზი, რომელიც მოცემულია შემდეგ ლინკზე: 

https://www.afad.gov.tr/tr/25300/Van-Raporlari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის 

პასუხისმგებელი პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით 

შემუშავდა კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 

 

 

https://www.afad.gov.tr/tr/25300/Van-Raporlari
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თურქეთში მომხდარი სტიქიური მოვლენა III 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა აკდენიზის უნივერსიტეტმა. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

ტყის ხანძარი ანტალიაში 

 

  

2. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

ტყის ხანძარი ანტალია-ტასაგალში, 2008 წ. 

ანტალია თურქეთის ყველაზე ტურისტული ქალაქია. 

ყოველწლიურად ქალაქს 10 მილიონზე მეტი ტურისტი სტუმრობს და 2 

მილიონზე მეტი მოქალაქე ცხოვრობს. ტასაგელი, სადაც ხანძარი გაჩნდა 

ანტალიიდან 49 კმ-ის მოშორებით მდებარეობს. ეს სოფელი ცნობილია 

კოპრუს კანიონის ეროვნული პარკით. პარკში 14 კილომეტრის მანძილზე 

მიედინება მდინარე კოპრუკა, რომელის სანაპირო სავსეა ფლორითა და 

ფაუნით. პარკის მაქსიმალური სიმაღლეა 400 მეტრი და ის 

შემოსაზღვრულია სელგე ანტიკური ქალაქითა და ბოზბურუნის მთით. 

კოპრუს კანიონის ეროვნულ პარკში ხარობს იშვიათი ჯიშის მცენარეები, 

როგორიცაა წითელი ფიჭვი, შავი ფიჭვი, კედარი, ნაძვი, მუხის იშვიათი 

ჯიშები და ველური ზეთისხილი. ეროვნული პარკი ასევე ხარობს აზიის 
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ტერიტორიისა და ჰავისათვის დამახასიათებელი წიაღისეულის ტყეების 

ხე-მცენარეებიც. 

ტასაგილში გამანადგურებელი ხანძარი მოხდა 2008 წლის 31 ივლისს. 

ცეცხლმა გაანადგურა ანტალიის ყველაზე დიდი და ყველაზე 

ღირშესანიშნავი ტყე. ეს ხანძარი თურქეთის ისტორიაში შევიდა, როგორც 

მეორე უდიდესი ხანძარი ქვეყნის არსებობის პერიოდში. 

ტყეში ხანძარი გაჩნდა 2008 წლის 31 ივლისს და  სულ მცირე ერთი 

კვირა გაგრძელდა. ცეცხლის კერა იმდენად ძლიერი იყო, რომ პირველ ორ  

 

 

საათში მან მოიცვა 15 კილომეტრი სიგრძისა და 20 კილომეტრი სიგანის 

ტერიტორია, რომლის ჩაქრობას სამაშველო ეკიპაში ცდილობდა 6 დღე-

ღამის განმავლობაში. ხანძრის დროს განადგურდა 16 ათასზე მეტი ჰექტარი 

ტყის ფართობი, მოხდა ოთხი სოფლის ევაკუაცია, რომელთაგან 2 გადაიწვა 

და 25 ათასზე მეტი ადამიანი დაზარალდა. ასევე 2 დღის გამნავლობაში 

აღნიშნულ რეგიონს არ მიეწოდებოდა ელექტრო ენერგია და სასმელი 

წყალი. 
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3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

ხანძრის ადგილზე პირველი სახანძრო ჯგუფი გამოცხადდა 16 წუთში. 

ცეცხლის ჩაქრობაში ასევე მონაწილეობდა 500-ზე მეტ მეტყევე და 2000 

მოხალისე. ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკად გამოყენებული იქნა 6 

ვერტმფრენი, 5 სახანძრო თვითმფრინავი, 100 წყლის ცისტენიანი  და 250 

ხანძარსაწინააღმდეგო  მანქანა. 

 

  

 

4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

ცეცხლმა გავლენა იქონია აღნიშნულ რეგიონში მცხოვრებ 

მოქალაქეებზე, 2 სოფელში თითქმის განადგურდა ყველა საცხოვრებელი 

სახლი. ხოლო ხანძარმა მთავარი გავლენა მოახდინა გარემოზე და ბუნებრივ 

ლანშაპზე, რის გამოც ხანძრის რეგიონში შეიცვალა კლიმატი. 

  

  

 

5. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 
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აღნიშნული სტიქიური მოვლენის შემდეგ მომზადდა და გამოქვეყნდა 

რეალურ ფაქტებზე დაფუძნებული დოკუმენტაცია, სამეცნიერო კვლევები 

და ანგარიშები. ეს დოკუმენტები აღწერს ტასაგილში მომხდარ 

უბედურების გამომწვევ მიზეზებს და სამომავლოდ ასეთი სტიქიური 

მოვლენის თავიდან აცილების გზებს. 

 

 

  

6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

ხანრძრის შემდეგ გამოქვეყნდა მომხდარი სტიქიის კონკრეტული 

ანალიზი და დეტალები, რომელიც მოცემულია შემდეგ ლინკზე: 

 

http://eski.ormuh.org.tr/arsiv/files/31082008_AntalyaSerikTasagilYanginiRaporu.pd

f  

http://karok3.artvin.edu.tr/III.Cilt/(1270-1279).pdf  

http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-antalya-orman-yangini-31-7-2008-4-8-

2008-ve-yangin-sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/  

 

 

 

 

http://eski.ormuh.org.tr/arsiv/files/31082008_AntalyaSerikTasagilYanginiRaporu.pdf
http://eski.ormuh.org.tr/arsiv/files/31082008_AntalyaSerikTasagilYanginiRaporu.pdf
http://karok3.artvin.edu.tr/III.Cilt/(1270-1279).pdf
http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-antalya-orman-yangini-31-7-2008-4-8-2008-ve-yangin-sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/
http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-antalya-orman-yangini-31-7-2008-4-8-2008-ve-yangin-sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/
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იტალიაში მომხდარი სტიქიური მოვლენა I 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ფალში დელა როვერემ. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

მოცეკვავე მიწა. 

  

 

2.  დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 
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იტალიის ნახევარკუნძულზე, რომელიც გავლენას ახდენს და მოიცავს 

4 რეგიონს (აბრუცოს, ლაზიოს, მარჩეს და ურბრიას), ასევე წარმოადგენს 

 8000 კვადრატული მეტრის ტერიტორიას, 2016 წლის 24 აგვისტოს და 30 

ოქტომბერს, ასევე 2017 წლის 18 იანვარს მოხდა სეისმური მოვლენების 

სერია, რომელმაც მოიცვა იტალიის 10 პროვინცია და 140 

მუნიციპალიტეტი.  

მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად 600 000 ადამიანი 

დაზარალდა, რომელთაგან 2/3 მარჩეს რაიონის მცხოვრებლები არიან. 

მიწისძვრა ძალზედ ინტენსიური და ძლიერი აღმოჩნდა, რის გამოც საერთო 

ჯამში 299 ადამიანი დაიღუპა, დაზიანდა რამოდენიმე მოქალაქე (მარჩეს 

ტერიტორიაზე 50 ადამიანი) და სერიოზული ზიანი მიაყენა 

ადგილობრივების ქონებას, ასევე მნიშვნელოვნად დაზიანდა მიწისძვრის 

გავრცელების ტერიტორიის ფლორა და ფაუნაც. 
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24 აგვისტოს შოკის შემდეგ, სამაშველო სამუშაოები ძირითადად ეხება 

დაზარალებულთა გადარჩენასა და მოქალაქეების ნანგრევებიდან 

ამოყვანას. მიწისძვრის დროს დაშავდა 392 მოქალაქე და ხელისუფლება და 

შესაბამისი ორგანიზაციები ცდილობდნენ მათ განთავსებას 

საავადმყოფოებში და ჰოსპიტალებში. მათი გადაყვანა ხორციელდებოდა 

პირველადი დახმარების ვერტმფრენების გამოყენებით. 
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3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

24 აგვისტოს პირველადი დახმარების ჯგუფები მიწისძვრის ადგილზე 

შემოვიდა მიწისძვრის დასრულებიდან რამდენიმე საათში, მაშინ როდესაც 

სტიქიის შედეგად რამოდენიმე სოფელი იზოლირებული იყო გარე 

სამყაროსგან, რადგან მიწისძვრამ დაანგრია მათთან მისასვლელი ხიდები 

და გზები. შესაბამისად სამაშველო ჯგუფებს ძალიან გაუჭირდათ 

შემთხვევის ადგილამდე მიღწევა და სამაშველო ოპერაციების ქმედებების 

დაწყება.  თუმცა პირველადი და სამაშველო ჯგუფების გაგზავნა სტიქიის 

ზონაში არ წყდებოდა და რამოდენიმე დღეში მათი რაოდენობა 5400-სამდე 

გაიზარდა. 

დაზარალებულთა დახმარების მიზნით რეგიონის სამოქალაქო 

დაცვის მიერ განხორციელებული ინტერვენციები განხორციელდა სინერ-

გიისა და სამხარდამჭერო ორგანიზაციის მჭიდრო თანამშრომლობით 

DI.COMA.C (ბრძანებებისა და მართვის განყოფილება) - დაზარალებულ 

ტერიტორიაზე სამოქალაქო დაცვის სტრუქტურების ეროვნული 

კოორდინაციის ორგანო. 
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Di.Coma.C.-ს ფარგლებში გაერთიანებული ორგანიზაციები 

დაუკავშირდნენ ლაზიოს, მარჩეს, ურბრიასა და აბრუცოს რეგიონების 

სამოქალაქო დაცვის სტრუქტურებს, რომლებიც ამავდროულად 

წარმოადგენენ თავიანთ რეგიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებს და 

უზრუნველყოფდნენ სამაშველო ღონისძიებებში მონაწილე პერსონალის 

უსაფრთხოებას, უბედური შემთხვევის შედეგად დაზარალებულთა 

ტერიტორიებიდან გაყვანასა და მიწისძვრის ტერიტორიებზე დროულად 

რეაგირების ჰომოგენიზაციას. 

24 აგვისტოს მიწისძვრის შემდეგ განხორციელდა გარკვეული 

ცვლილებები ქვეყნის სტრუქტურაში. შვიდი თვის განმავლობაში 

მიმდინარეობდა ოპერატიული მართვის მენეჯმენტის ცვლილება 

ცენტრალიზებულ რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში, რის შემდეგაც 

რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში აღნიშნული მართვის სტრუქტურები 

დეცენტრალიზებული გახდა. 

ბრძანებებისა და მართვის დეპარტამენტი კვლავაც განაგრძობს 

საქმიანობას და კოორდინირებას უწევს შემდეგ აქტივობებს: 

 

 ამოწმებს მიწისძვრის რეგიონებში სიცოცხლის უნარიანობას; 

 ახორციელებს საგზაო ქსელის აღდგენისა და უზრუნველყოფის 

საგანგებო საცხოვრებლების (SAE) მშენებლობის მონიტორინგს და 

ჩარევას; 

 სამოქალაქო დაცვის ნებაყოფლობით გამოყენება და მოხალისეების 

გადატრენინგებას; 

 ფინანსური რესურსების მართვას. 

 

24 აგვისტოს შოკის შემდეგ შეიქმნა 43 დაზარალებულთა 

თავშესაფარი, რომლებიც წარმოადგენს დროებით დასახლებებს და 

მომზადდა დაზარალებულთა დროებითი სახცოვრებლები ისეთ შენობებში 
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რომელებიც გამოიყენებოდა დამატებითი ინფრასტრუქტურისათვის, 

როგორიც არის სპორტული დარბაზები,  საერთო საცხოვრებლები და ა.შ. 

მიწისძვრიდან ორი თვის შემდეგ, ოქტომბრის მიწიასძვრამდე, 

მოსახლეობის უმრავლესობას უკვე ნაპოვნი ჰქონდა ალრტერნატიურლი 

საცხოვრებელი ადგილი. მოგვიანებით, ოქტომბრის ბოლოს 

განვითარებულმა მოვლენებმა თითქმის მიწასთან გაასწორა ქალაქი და 

ცოცხლად დამახრა მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა. სამოქალაქო 

დაცვის სისტემის 7 ნოემბერის ანალიზის მიხედვით დაღუპულთა 

რაოდენობამ 32000 მიაღწია. 

 

  

 

4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

მიწისძვრიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ნაციონალური სამოქალაქო 

დაცვის ორგანოები გააქტიურდნენ და მოიცავდა შემდეგ ორგანიზაციებს: 

სახელმწიფო და ცენტრალური ადმინისტრაციული ორგანოებს, 

საოპერაციო სტრუქტურებს, ეროვნული ჯანდაცვის სერვისებს, სამეცნიერო 

ექსპერტიზის ცენტრებს, გადაუდებელი მომსახურების მენეჯერებს და, რა 

თქმა უნდა, მოხალისეებს. სერვისების აღდგენაში მნიშვნელოვან როლი 

ითამაშეს არსებითი მომსახურების ოპერატორებმა, როგორიც არის 

ელექტროენერგია, გაზი, წყალი და საავტომობილო გზები. 
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24 აგვისტოს მიწისძვრა და მისმა მომდევნო მიწისძვრამ სასტიკად 

დაზიანდა უკვე მყიფე ტერიტორია, ამიტომ საჭირო გახდა კრიტიკული 

გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური სიტუაციების შეფასება. კვლევის 

საქმიანობა, ჩატარდა 100-ზე მეტ ადგილზე, სადაც მოსალოდნელი იყო 

მეწყერი და ზვავი. გამოძიების შედეგებმა შესაძლებელი გახადა საშიში 

სიტუაციების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების შემუშავება და 
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ტერიტორიის საგანგებო სიტუაციებისათვის მომზადებისა და დროული 

რეაგირებისათვის საჭირო ზომების მიღება, როგორიც არის: სტიქიური 

მოვლენების დროს მოსახლეობის ევაკუაციისას ტრანსპორტის ორგანიზება 

და მისი გადაუდებელი ჩარევა.  

სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტმა განახორციელა დაზიანებული 

ტერიტორიის მონიტორინგი.  კვლევაში გამოყენებული იყო სატელიტური 

სურათები და განხორციელდა სატელიტიდან ინფორმაციის მოგროვება და 

შესწავლა.  დამატებით, 2016 წლის აგვისტოს მიწისძვრის შემდეგ, 

დედამიწის სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში გააქტიურდა 

კოპერნიკის მომსახურების ორგანიზაცია, რომელიც თანამშრომლობს 

ევროკავშირის ევროპული კოსმოსური სააგენტოებთან. კოპერნიკის 

მომსახურების ორგანიზაცია უზრუნველყოფდა სტიქიური მოვლენების 

რეგიონების სამოქალაქო დაცვის სამსახურებს გეოსტატალური 

ინფორმაციითა და სატელიტური რუკებით. 



    

82 
 

აგრეთვე იტალიის კოსმოსური საჰაერო სივრცის სააგენტოს მიერ 

მოგროვდა ინფორმაცია კოსმოსური თანამგზავრებიდან. მოგროვებული 

ინფორმაციის საფუძველზე მოხდა მიწისძვრის ზონების მონაცემებისა და 

გამოსახულებების ანალიზი, რის საფუძველზე შეისწავლეს მიწების 

დეფორმაციები და სეისმური წყაროები.  

აღმოჩნდა, რომ რეგიონებს აქვთ შემდეგი ხარვეზები, რომელიც ეხება 

კოლექციებს, ტრანსპორტირებას დროებით საწყობებში, შეკეთებისა და 

დანგრეული შენობების აღდგენისას გამოყენებული მასალების 

არამდგრადობაში. ნანგრევების მართვის პროცესში ისტორიული და 

კულტურული ნაშთები აღდგენა მოხდა კულტურული მემკვიდრეობის, 

აქტივობის და ტურიზმის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით, ასევე 

პროცესში მონაწილეობდა სპეციალიზებული სამოქალაქო დაცვის 

მოხალისეებიც. განსაკუთრებით, აზბესტის შემცველი მასალის მართვა 

რეგულირდებოდა კონკრეტული გზით  და რეგულაციით. 

აგვისტოს მიწისძვრის შემდეგ გარკვეული დახმარებები და 

კომპესაციები იქნა გაწეული ფერმერებისათვისაც, რომლებმაც მიიღეს 

ძალიან დიდი ზარალი, როგორც პირად საკუთრებაში, ასევე ბიზნესში. 

 მთავრობის მიერ შემოთავაზებული ღონისძიებები შეთანხმდა სოფლის 

მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობის სამინისტროსთან და აღნიშნული 

იდეები გაიზიარეს ლაზიოს, აბრუცოს, მარჩეს და ურბრიას 

პრეზიდენტებმაც. კერძოდ, რეგიონებს დაევალა სურსათის შენახვისათვის 

საძოვრების, ბეღლების და დროებითი ობიექტების მშენებლობის 

ამოცანები. გარდა ამისა, რეგიონებმა მერიასთან შეთანხმდნენ დაადგინეს 

იმ საჭიროებების ჩამონათვალი, რომელიც საჭიროა დროებითი 

საცხოვრებლების მოსაწყობად, რათა ფერმერები დარჩენილიყვნენ საკუთარ 

მიწაზე და არ დაეტოვებინათ თავიანთი კომპანიები.   
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5. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

2010 წლის 19 იანვარს, კატასტროფის შემდეგ, გამოქვეყნდა ნომერი 

3843 მინისტრთა საბჭოს პრეზიდენტის ბრძანებულება (O.P.C.M.). შეიქმნა 

სეისმური რისკების ექსპერტთა კომისია, რომელიც განსაზღვრავს მე -11 

მუხლით გათვალისწინებული სახსრებით ეფექტური აღკვეთის 

ღონისძიების ზოგად ამოცანებსა და კრიტერიუმებს. კომისიის მიზანი იყო 

ბოლო წლებში განვითარებული სეისმური მოვლენების გამომწვევი 

მიზეზების დადგენა და ინვესტიციების მეშვეობით მათი გავლენის შემცი-

რება. ასევე კვლევა მოიცავდა სეისმური მიკროზონების შეფასებასა და 

საცხოვრებელი ადგილების შერჩევას. კვლევის შედეგად შეირჩა 

 შესაფერისი ტერიტორიები კერძო საკუთრების განვითარებასა და 

რესტრუქტურიზაციისათვის, ხოლო ეკონომიკური თვალსაზრისით კი 

შემუშავდა ინფრასტრუქტურის გაძლიერების  და სეისმური ადგილების 

გაუმჯობესების მექანიზმები.  

მარჩერის რაიონში სეისმური ტერიტორიების მონიტორინგში 

გათვალისწინებული იყო 1992 წლის 24 თებერვალში გამოქვეყნებული 

ნომერი 255 ბრძანება, რომელიც განხორციელდა სინჰერიის გეოფიზიკისა 

და ვულკანოლოგიის ინსტიტუტის (INGV) მიერ. ეს ინსტიტუცია ამ 

სექტორში ატარებს ეროვნული ინიციატივების კოორდინირებას სხვადასხვა 

ორგანოების მონაწილეობით. ეს ქმედება რეგულირდება 1999 წლის 29 

სექტემბერში გამოქვეყნებული ნომერი 381 საკანონმდებლო 

დადგენილებით. 
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2002 წლიდან, სამოქალაქო დაცვის რეგიონალურმა დეპარტამენტმა 

(DRPC) დაიწყო პარტნიორული ურთიერთობების (ყოველწლიურად 

განახლდება) INGV ორგანიზაციასთან ერთად, რომელის მიზანი იყო 

სეისმური ტერიტორიების მონიტორინგისა და სეისმური რისკის შესახებ 

ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი. INCV- ის შტაბი მდებარეობს 

ანკოკაში DRPC მართვის სტრუქტურის ფუნქციონალური ცენტრის 

ფარგლებში, სადაც ბოლო წლებში განხორციელდა INGV- ს 

თანამშრომლების გადამზადება და მათი რაოდენობრივი ზრდა, 

შესაბამისად, გაფართოვდა რეგიონალური სეისმური მონიტორინგის 

ქსელიც, რომელიც თავდაპირველად შედგებოდა 10 სადგურისაგან (შეიქმნა 

2009 წელს ცენტრალური და აღმოსავლეთ იტალიის ინტეგრალური 

სიმპოზიუმის ქსელისგან (ReSIICO)) დღე 2016 წლის მონაცემებით 

სადგურების რაოდენობა გაიზარდა 103 სეისმურ წერტილამდე. 

 

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ლინკზე: 

http://ingvan.protezionecivile.marche.it/ 

 

გარე სადგურების მიერ შეგროვებული მონაცემები რეალურ დროში 

გადაეცემა პარალელურად ანკონის მონაცემთა შეგროვებისა და მართვის 

ცენტრსა და რომში  INGV- ის საოპერაციო ჯგუფს. საერთო მიზნებმა და 

ერთობლივმა მუშაობამ შესაძლებელი გახადა სხვადასხვა ინიციატივების 

განხორციელება, სამოქალაქო დაცვის მეთოდებით განვითარება და 

ექსპერიმენტული საქმიანობის დაწყება. 

ასევე, ჩამოყალიბდა ფსიქოლოგიური დახმარების ჯგუფები, 

რომლებიც ფუნქციონირებდნენ  მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული 

რეგიონებში და უზრუნველყოფდნენ დაზარალებული მოქალაქეების 

სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართულობას, მათ შორის: 

 

http://ingvan.protezionecivile.marche.it/
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 დამატებით სამედიცინო თერაპიები, სადაც ადამიანს არ ჭირდებოდა 

მედიკამენტები, მაგრამ საჭიროებდა სიტყვიერ გამხნევებას, რათა 

გადაელახა შფოთვა, განცდილი პანიკა და მიღებული შოკი; 

 მკვდარი ოჯახის წევრების მორგში ამოცნობის შემდეგ, 

ფსიქოლოგიური თერაპიის ჩატარება;  

 ობლად დარჩენილ ბავშვებზე მეურვეობის გაწევა. 

 

ფსიქოლოგიური დახმარება ასევე ითვალისწინებდა იმ 

მაშველებისათვის თერაპიების ჩატარებას, რომლებმაც სამაშველო 

ოპერაციებში მიიღეს დაზიანებები. 

 

 

6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

  

სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტი მუდმივად მუშაობს მოსახლეობის 

ინფორმირებაზე (არა მხოლოდ მოზარდებისათვის, არამედ ყველა დონის 

სტუდენტებისთვის), რათა მოხდეს მიწისძვრის დროს და მის შემდეგ 

ზარალის შემცირება. დამატებითი ინფრომაციისათვის ეწვიეთ შემდეგ 

ვებგვერდებს: 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDPC

2012.pdf 

http://iononrischio.protezionecivile.it/ 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDPC2012.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDPC2012.pdf
http://iononrischio.protezionecivile.it/
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იტალიაში მომხდარი სტიქიური მოვლენა II 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ფალში დელა როვერემ. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

პატარა მდინარე დიდი პრობლემები / სენეგალის წყალდიდობა, 2014. 

 

 

 

 

 

2. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

2014 წლის მაისში იტალიის ქალაქ სენეგალიაში და მის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მოხდა წყალდიდობა.  
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2014 წლის 2-4 მაისს, მარჩეს რეგიონში მოვიდა დიდი რაოდენობის 

ნალექი და რამოდენიმეჯერ რეგიონს თავს დაატყდა ძლიერი ქარიშხალიც. 

წვიმამ გამოიწვია ჰიდრომეტრიულ ზონებში წყლის დონის მნიშვნელოვანი 

ზრდა, განსაკუთრებით რეგიონის პატარა აუზებში, რამაც შემდეგ 

გამოიწვია წყალდიდობა და დადბორა ქალაქი და მისი შემოგარენი. 

წყალდიდობამ ძირითადი გავლენა იქონია სენეგალიაზე, სადაც პატარა 

მდინარემ მისამ დატბორა სენეგალიის მუნიციპალიტეტის დიდი 

ტერიტორია, კერძოდ, ცენტრისა და ფრაქციების ზემოთ მოქცეული 

ნაწილი. 
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2 მაისს მოსულ ნალექს წინ უძღოდა ძალიან წვიმიანი პერიოდი, 

რომელმაც განსაზღვრა ნიადაგის ინტენსივობა და შეამცირა ნიადაგში 

წყლის ჩადინების შესაძლებლობა. ასევე წყალდიდობამდე ოცდათერთმეტი 

დღეის განმავლობაში მთელი რეგიონულ ტერიტორიაზე მოვიდა 

ნალექების დიდი რაოდენობა, რამაც გამოიწვია რეგიონის სამხრეთით 

წყლის ნაკადების დაგროვება. ამ თვის განმავლობაში რეგიონში მოსული 

ნალექების რაოდენობა საშუალოდ 99მმ წარმოადგენდა. ქვემოთ მოცემული 

სურათი კი გიჩვენებთ რეგიონში მოსული ნალექების რაოდენობას 2014 

წლის 2 აპრილიდან 1 მაისის ჩათვლით.  

 

 

 

სტიქიური მოვლენის პერიოდში, რამდენიმე საათში გაიზარდა 

ჰიდრომეტრიული დონე და, როგორც სურათიდან ჩანს მისი დონე 1,5 

მეტრიდან 6 მეტრამდე გაიზარდა. 
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მდინარე მისას აუზს ასევე ახასიათებს არასრულფასოვანი 

ლითოლოგია, რომელიც ერთ-ერთი ხელისშემწყობი ფაქტორია 

წყალდიდობისათვის. 

 

 

 

3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

იტალიის სამოქალაქო დაცვის თანახმად, თითოეული 

მუნიციპალიტეტი ადგენს საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების გეგმას მათ 

ტერიტორიაზე არსებული რისკებისათვის. შესაბამისად იქმნება კონრეტულ 

რისკზე ორიენტირებული სამოქმედო გეგმა და მეთოდები. ამრიგად, 

სენაგალიას, როგორც ყველა სხვა იტალიურ მუნიციპალიტეტს, აქვს რისკის 

მართვის დაგეგმა, განსაკუთრებით კი ჰიდროლოგიური რისკების 

საკითხებში.   

გეგმა დაყოფილია სამ ნაწილად: 

1. ზოგადი ნაწილი (ტერიტორიის ცოდნა და მათი სტრუქტურები 

ინტერვენციების მართვა); 

2. დაგეგმვის მახასიათებლები (ქმედებები და საგანგებო სიტუაციების 

გადაჭრის გზები); 

3. ინტერვენციის მოდელი (პასუხისმგებლობა, ინფორმაციის გაცვლა) 
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4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

წყალდიდობისას დაიღუპა სამი ადამიანი, დაზარალდა დაახლოებით 

15000 მოქალაქე, დაიტბორა ორმოცზე მეტი ქარხანა, მძიმედ დაზიანდა 

სამოქალაქო მომსახურების ობიექტები (როგორიცაა სკოლები, ბანკები, 

სუპერმარკეტები, ეკლესიები, ჯანდაცვის ცენტრები). აღნიშნული სტიქიის 

შედეგად ქალაქმა მიიღო 180 მილიონი ევროს ოდენობის ზარალი, 

დაიტბორა 5000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი, 1500 მოსახლე დარჩა 

თავშესაფრის გარეშე. ქალაქში მოგროვდა 5000 ტონამდე ნარჩენები, მათ 

შორის მანქანები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ავეჯი და პირადი ნივთები. 

 

 

5. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 
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შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სამოქალაქო დაცვას აქვს სრული 

მონიტორინგის სისტემა პლუვიომეტრიული და ჰიდრომეტრიული 

მონაცემების დასადგენად, შეუძლებელია ასეთი მოვლენების მაღალი 

სიზუსტიტ პროგნოზირება, რადგან სინამდვილეში მდინარეს ბევრ 

წერტილში აქვს წყალის დაგროვების საშიშროება და რთულია ამ 

წერტილების მართვა. მდინარის კალაპოტის ზოგიერთ ნაწილში წყლის 

დაგუბების წერტილებში კალაპოტის კედლები დასუსტებულია ათეული 

მელიებისა და ნუტრიების მიერ, რის გამოც ეს წერტილები წარმოადგენს 

კრიტიკულ საფრთხეს.  

პრობლემა შეიძლება გადაიჭრას ორი გზით: სტრუქტურული 

გაზომვებითა (გაძლიერება კვანძები) და არა სტრუქტურული გაზომვებით 

(ინფორმაცია მოსახლეობისგან). 

 

 

6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

იტალიური სამოქალაქო დაცვის თანახმად, ჰიდროგეოლოგიური 

გადაუდებელი ფაზებია: 

 გაფრთხილება; 

 წინასწარი განგაში; 
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 განგაში; 

 მოსახლეობის გადარჩენა; 

 ნორმალური პირობების აღდგენა. 

 

 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის 

პასუხისმგებელი პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით 

შემუშავდა კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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იტალიაში მომხდარი სტიქიური მოვლენა III 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ფალში დელა როვერემ. 

 

1. მოდით გავიხსენოთ ბოლო ინციდენტი ჩვენი საცხოვრებელი 

ტერიტორიის სიახლოვეს, რომელიც განხილულია როგორც 

სტიქიური მოვლენა. 

„სასიკვდილო მახე“ 
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2. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

2017 წლის 18 იანვარს აბრუზოს რეგიონში ფარინდოლას 

მუნიციპალიტეტში კურორტ რიგოპიანოში ზვავი ჩამოწვა. ზვავი 

წარმოიშვა რიგოპონიას გორის ფერდობზე, რომლის ქვეშ მოყვა სასტუმრო  

Rigopiano - Gran Sasso Resort და იმსხვერპლა ოცდაცხრა ადამიანი. 

 

ეს იყო ყველაზე დიდი ტრაგედია ზვავის მიერ გამოწვეული იტალიასა 

და ევროპის კონტინენტზე. 

  

 

 

3. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 
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2017 წლის იანვრის დასაწყისიდან დაიწყო ცენტრალური იტალიაში 

ჭარბი თოვლის ჩამოდინება, რამაც საკმაოდ დააზიანა იტალიის 

ტერიტორიები. განსაკუთრებით ჭარბი თოვლი მოვიდა აპენინეს მთაზე, 

სადაც თოვლის მასამ მიაღწია 152.40 სანტიმეტრს და გარე სამყაროს 

მოწყვიტა რამოდენიმე დასახლებული პუნქტი. უგზოობის და ელექტრო 

ენერგიის ქსელის დაზიანების გამო შეწყდა ელექტროენერგიის მიწოდებაც. 

2017 წლის 17 და 18 იანვარს თოვლისა და ზვავის დროს მომსახურე 

ნაციონალურმა სამსახურმა მოსული თოვლის დონე იელასა და გრან სასოს 

მიდამოებში შეაფასა, როგორც მე-4 საფეხური საფრთხე 1: 5 მასშტაბით. 

ხოლო 18 იანვრის დილით მოხდა სამი 5 ბალიანი მიწისძვრა ამატრიცეს 

რეგიონსა და იტალიის ცენტრში. იმავდროულად, ძლიერი თოვლმა 

დაბლოკა ერთადერთი გზა, რომელიც სასტუმროს აკავშირებდა ხეობასთან 

და სასტუმროში არ იმყოფებოდნენ თოვლის გამწმენდი სამსახურის 

თანამშრომლები, რათა გაწმენდილიყო ჩახერგილი გზა და სასტუმროში 

მყოფ ხალხს შეძლებოდა ევაკუაცია. 

შუადღისას 2 საათსა და 33 წუთზე გამეორდა ტექტონიკური 

მოძრაობები და წარმოიშვა მოძრავი დიდი თოვლის მასა, რომელმაც ტყის 

მასივის ნანგრევებთან ერთად წარმოქმნა ზვავი. წარმოქმნილი მასა 

მოძრაობდა გრან-სოსოს აღმოსავლეთის ფერდობებზე და  მიაღწია სასტუმ-

რო Rigopiano - Gran Sasso Resort-სამდე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა 

ნანგრევებზე იყო აშენებული და ჰქონდა ძალიან სუსტი საძირკველი.  

საბოლოოდ ზვავი დაეტაკა სასტუმროს, დაანგრია მისი კედლები და 

სასტუმროს ადგილზე წარმოქმნა 10 მეტრის სიგრძის თოვლის გორა. 

ტრაგედიის შემდეგ, პირველი ზარი, რომელიც საგანგებო სიტუაციების 

სამსახურებს ატყობინებდა ზვავის შესახებ იყო 5 საათსა და 40 წუთზე. 

ზარი განხორციელდა სასტუმროს თანამშრომლის მიერ, რომელმაც 

გააფრთხილა სამაშველო ჯგუფები. არასრული ინფორმაციის მოწოდების 

 გამო საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მუშაკებმა სამაშველო ოპერაცია 
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დაიწყეს 7:30-დან 8 საათამდე. ტრაგედიის დროს სასტუმროში იმყოფებოდა 

40 ადამიანი, 28 სტუმარი, აქედან 4 ბავშვი და 12 სასტუმროს 

თანამშრომელი. ისინი მობილური ტელეფონების გამოყენებით 

გამუდმებით რეკავდნენ სამაშველო სამსახურებში. სამაშველო სამსახურები 

კი ოპერაციისათვის მზად იყვნენ 7:30 საათის შემდეგ, რადგანაც პირველი 

ზარები შესაბამისი სამსახურების მიერ ჩაითვალა, როგორც 

არასრულყოფილი ინფორმაცია (სასტუმრო მენეჯერის მიერ მოწოდებული 

გაურკვეველი ინფორმაციის გამო, რომელმაც, ბოლო საუბრის საფუძველზე, 

არ იცოდა რა მოხდა და იმ დროისათვის არ იმყოფებოდა სასტუმროში). 

საბოლოოდ სრული ინფორმაციის მიღებისა და სამაშველო ჯგუფების 

ინციდენტის ადგილზე გასვლის შემდეგ მაშველებმა 2 საათი მოანდომეს 

სასტუმრომდე მისასვლელი გზის გაწმენდასა და სასტუმროს მიმდებარე 

ტერიტორიამდე მისვლას. ყოველივე ამის შემდეგ პირველი ორი 

გადარჩენილი, რომლებმაც ზვავის დროს მანქანას შეაფარეს თავი, 

მაშველებმა ამოიყვანეს მეორე დღის დილის 4 საათზე. სამაშველო 

ოპერაციები გაგრძელდა და დაახლოებით დილის 12 საათისთვის 

სამაშველო ოპერაციის მანქანებმა მიაღწიეს სასტუმროს კედლებამდე.  

20 იანვრის 12 საათიდან 30 საათი გრძელდებოდა სასტუმროში 

გადარჩენილთა ძებნის ოპერაცია. ამ პერიოდში სასტუმროს სამზარეულოში 

ნაპოვნი იქნა 6 გადარჩენილი, რომლებიც დღემდე ცოცხლები არიან.  

საერთო ჯამში სასტუმროდან ამოყვანილი იქნა 9 გადარჩენილი, 5 მოზარდი 

და 4 ბავშვი. უკანასკნელი ცოცხალი ადამიანი ამოყვანილი იქნა  ზვავის 

ჩამოწოლიდან 58 საათის შემდეგ. ძებნის ოპერაციები 26 იანვარს შეწყდა.  
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იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ სასტუმროში 40 ადამიანი იყო 

და მაშველებმა გადაარჩინეს 11 მათგანი გაკეთდა დასკვნა, რომ 

სამწუხაროდ 29 ადამიანი დაიღუპა. ასევე, ადამიანური ზარალის გარდა 

ზვავმა დატოვა რვა ათასი ტონის ოდებობის ნანგრევები და გაანადგურა 

ასობით ათასი ხეტყე. 

 

 

 

4. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

აბრუცოს რეგიონში რეგიონული სამართლის მიხედვით 1992 წლის 18 

ივნისის ნომერ 47 აქტის მიხედვით განისაზღვრა ზვავების რისკის 

შემოწმების პროცედურები. სადაც მუხლი 2 ადგენს ზვავის საფრთხის 

შემცველი ამოცანების შემუშავებასა და სამაშველო ოპერაციების 

პერიოდულად განახლებას. ხოლო ასეთი საფრთხის მქონე ადგილებში 

ყველა სახის საკურორტო საქმიანობა შეჩერებულია. 

 

 

  

5. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 
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1999 წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სასტუმრო აშენებულია 

საფრთხის ზონაში, თუმცა ეს საკითხი უგულველყოფილი იქნა და 

 სასტუმრო აღდგენილა ძველი სასტუმროს ნანგრევებზე, რომელიც 

სავარაუდოდ 1936 წლამდე მოხდა. 

 

 

  

 

6. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული აბრზოოს 

ტერიტორია ცნობილია, როგორც ზვავსაშიშროების მქონე ტერიტორია და 

მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით 

გარკვეული ქმედებები უნდა გატარებულიყო, სინამდვილეში ტრაგედიის 

დღემდე არაფერი გაკეთებულა. ცნობილია რომ ასეთი ინციდენტი 1959 

წელსაც მოხდა თუმცა სამომავლოდ მსგავსი სტიქიის თავიდან აცილების ან 

მისი დამანგრეველი გავლენის შესამცირებლად არაფრი გაკეთებულა. 

წარმოქმნილმა უბედურმა შემთხვევამ აჩვენა რომ  მომავალი ზვავის 

კომისიამ უნდა შეამოწმოს ზამთრის კურორტების სასტუმროებისა და 

გზების უსაფრთხოება და მსგავსი ინციდენტებისადმი მზადყოფნა. 
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საბერძნეთში მომხდარი სტიქიური მოვლენა I 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ოიკო პოლისმა. 

 

1. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

ცეცხლი რეციკლირებადი მასალების შერჩევის ცენტრის 

ტერიტორიაზე (RMSC), ნეა ზოი, ასპროპიგი, 6 ივნისი 2015. 

ცეცხლი გაუჩნდა ტყეს, რომელიც ძლიერი ქარის გამო გავრცელდა 

საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე. 

სახანძრო ბრიგადის თანახმად, ხანძრის გამომწვევი მიზეზი იყო 

მშრალ ბალახზე სიგარეტის ნამწვის მოხვედრა, რომელიც როგორც 

მოგვიანებით აღმოჩნდა ერთ ერთმა ადგილობრივმა დაუკვირვებლად 

დააგდო. 

 

 

 

2. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

ხანძარს ებრძოდა მეხანძრეთა დიდი რაოდენობა, როგორც ცნობილია 

ცეცხლს აქრობდა 25 სახანძრო მანქანა და 50-თამდე მეხანძრე. ბოლოს 

ხანძრის გავრცელების შესამცირებლად სამაშველო ეკიპაჟს დაეხმარა მძიმე 

ალტილერიის მანქანებიც. 
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3. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის თანახმად, შესაძლებელია 

შეგროვდეს მყარი ნარჩენები და მარტივად აალებადი მცენარეები. 

სასურველია არსებობდეს საგანგებო სიტუაციების გეგმები და მეთოდები, 

რომელთა შემოწმება და განვითარება შესაძლებელია მოხდეს 

პერიოდულად.   

თუმცა, სახელმწიფო გარემოსდაცვითი ინსპექტორების განცხადებით, 

რომლებიც ინციდენტის ტერიტორია გამოიკვლიეს, RMSC ცენტრი 

მუშაობდა არაკონტროლირებადი ნარჩენების განთავსების ადგილზე, რამაც 

ერთის მხრივ გამოიწვია გარემოს მძიმე დაბინძურება და დეგრადაცია, 

ხოლო მეორეს მხრივ ხანძრის კატასტროფული შედეგების შანსების 

გაზარდა. 

 

 

 

4. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

უნდა არსებობდეს სისტემატიური მონიტორინგი მეთოდები, 

რომლებიც უნდა კონტროლდებოდეს ხელისუფლების ორგანოების მიერ. 

უნდა არსებობდეს კანონები და შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც 

გააკონტროლებს ქარხნების მუშაობისა და მათი წარმოების წესებსა და 
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სტანდარტებს. აგრეთვე, ხელისუფლების მიერ პერიოდულად უნდა 

ხორციელდებოდეს ხანძარსაშიში ტერიტორიების მონიტორინგი და 

საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმების გადახედვა და განვითარება. 

 

 

5. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ OIKO.POLI.S. ინციდენტის დროს არ იყო 

ჩართული სამოქალაქო დაცვის ქმედებებში, მათ გამოაქვეყნეს თავიანთი 

ბლოგზე ხანძრის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს სტატიებს, 

ვებგვერდების ბმულებს და სხვ. ორგანიზაცია ცდილობდა მოსახლეობის 

ცნობადობის გაზრდასა და მომხდარი უბედური შემთხვევის გამომწვევი 

მიზეზების გავრცელებას. 

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ 

ვებგვერდებზე: 

 

 http://xpolis.blogspot.gr/2015/07/5.html  

 

http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2015/06/130.html 

 

 

 

http://xpolis.blogspot.gr/2015/07/5.html
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2015/06/130.html
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საბერძნეთში მომხდარი სტიქიური მოვლენა II 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ოიკო პოლისმა. 

 

1. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

Flash წყალდიდობა დასავლეთ ატიკაში, 2017 წლის 15 ნოემბერს. 

2017 წელს მოხდა ორმოცი წლის მანძილზე ყველაზე დიდი 

წყალდიდობა საბერძნებში. სტიქიური მოვლენის დროის საგრძნობლად 

დაზიანდა საბერძნეთის ორი ქალაქი და მათი მიმდებარე ტრიტორია. ეს 

ქალაქებია ნანდრა და ნეა პერამოსი, სადაც  ტრაგედიის დროს 

უგზოუკვლოდ დაიკარგა 24 ადამიანი. 

წყალდიდობისგან განადგურდა ურბანული დასახლებები, ისევე 

როგორც გზები, საავტომობილო ავტობანები და მატარებლების 

ლინდაგები. ასევე განადგურდა საკმაო ფართობის ტყეები და სკვერები. 

 

  

 

2. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამოქალაქო უშიშროების გენერალურმა 

სამდივნომ, არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე, 2008 წელს შექმნა 

და გამოაქვეყნა დოკუმენტები, რომელიც მოიცავს რისკებისა და 

საშიშროების მართვის ინსტრუქციებსა და გეგმებს, ასევე კომპეტენტური 
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ორგანოებზე დაკისრებულ პასუხისმგებლობებსაც. სავარაუდოდ, 

ინსტრუქციისა და კანონმდებლობის განხორციელება იყო დეფექტური. 

 

 

  

3. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

ანდარეკისი და სხვა მეცნიერების თამახმად (2018) *, მაღალი 

ინტენსივობის კონვექციური ქარიშხალი ანტოგრაფიული ეფექტით 

განვითარდა პიტერის მთის ფერდობზე, რომლის ზომებია 18 კმ x 4 კმ. ასეთ 

მცირე ზონაში წყლის დონემ 8 საათში 300 მმ-მდე გაიზარდა (პირველ სამ 

საათში კი 200 მმ). ამ ტერიტორიაზე მიმდებარე აუზებმა ვეღარ დააკავეს 

წყლის ესეთი ჭარბი რაოდენობა და გადმოვიდა ნაპირებზე. 

კერძოდ, ნეა პერომოს ხეობაში ადიდებული ნაკადებმა მიმართულება 

აიღეს ქალაქ მანდრას მიმდებარე ტერიტორიისაკენ. სამწუხაროდ იმ 

დროისათვის ქალაქის განლაგება აღმოჩნდა საბედისწერო, ვინაიდან წყლის 

ნაკადების გადაადგილება და ქალაქი პერპენდიკულარულად 

გადაიკვეთნენ ერთმანეთში. ასეთი ურთიერთ განლაგების გამო ნიაღვრის 

შეჯახება ქალაქის განაპირა რაიონებში აღმოჩნდა საბედისწერო, ვინაიდან 

ადიდებული წყალი მთელი საკუთარი სიჩქარით შევარდა ქალაქში და ვერ 

მოხერხდა მისი სიჩქარისა და ძალის განეიტრალება. 

გარდა ამისა, წყალმა გაანადგურა და ნიაღვრის სახით შემოიერთა 

გზების ნანგრევები (ძველი ეროვნული გზა, ისევე როგორც თანამედროვე 

საავტომობილო გზები) და სარკინიგზო ღერძები (ძველი და თანამედროვე). 

ამავდროულად, მათთან შეჯახებით წყლის ნაკადები იბნეოდნენ და 
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ნელნელა ნიაღვარმაც ძალა დაეკარგა, რის გამოც შემცირდა გლუვი 

ჩამონადენის წარმოქმნა. 

  

 

 

4. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

უნდა არსებობდეს სტიქიური რისკების ზონაში სისტემატური 

მონიტორინგის ჯგუფები, ასევე უნდა მოხდეს არსებული 

კანონმდებლობისა და ინსტრუქციების განხორციელება და განვითარება, 

როგორც სახელმწიფოსა და მართველი ორგანოების მხრიდან, ასევე 

თითოეული თანამოქალაქის მხრიდანაც. 

ოიკო პოლისის ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ  ძველი 

ინფრასტრუქტურა (მაგ .: კორინთის ძველი სარკინიგზო ღერძი, რომელიც 

აღარ გამოიყენება და დატბორილი ტერიტორიის ზოგიერთ ადგილებში 

განადგურებულია) და გეომორფოლოგიური სისტემა მაქსიმალურად 

აღდგება. გარდა ამისა, ისინი იმედოვნებენ, რომ აშენდება ნაკადების 

ნართვის მექანიზმები და სტრუქტურები, რომებიც მომავალში დაიცავს 

ქალაქს განმეორებითი დატბორვისაგან.  

ასევე საბერძნეთის საზოგადოება იმედოვნებს, რომ იარსებებს 

საგანგებო სიტუაციების გეგმებთან და ღონისძიებებთან დაკავშირებული  

პერიოდული წვრთნები, რომელიც უნდა განხორციელდეს სტიქიური 

მოვლენებისა და მათი დასრულების შემდეგ. ასევე, აუცილებელია 

ექსპერტების კონტროლის ქვეშ გადამზადდეს მოსახლეობა მსგავსი 
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უბედური შემთხვევებისათვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური 

მზადყოფნისათვის. 

 

 

5. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 

გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

ზემოაღნიშნული შედეგების გამოქვეყნებისა და გავრცელების მიღმა, 

OIKO.POLI.S. ბლოკპოტი და სოციალური მედია, სთავაზობს  

ადგილობრივი მოსახლეობის (მოხუცებსა თუ ახალგაზრდებს) 

პრეზენტაციებსა (ღონისძიებების ჩატარებამდე, ღონისძიებების ჩატარებას) 

და სემინარებს სამოქალაქო დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, 

რომელშიც მონაწილეობენ სამოქალაქო დაცვის ექსპერტები. 

 

 

 

  

* ანდარეკისი ე, დიააკაკისი მ., ნიკოლოპულოსი ეი, სპრეოუ ნ.ი, 

გოგოუ მეე, კაცეციადუ ნ.კ, დელიგანნაკის გ., გეორგიკოპულოსი ა., 

ანტონიოის ზაქარია, მელაკი მარია, ლეკკას ე., კალგოროსი ჯ. (2018) 

ნოემბრის თვისებები და გავლენები 2017 კატასტროფული წყალდიდობა 

Mandra, საბერძნეთი. გეოფიზიკური კვლევითი რეფერატები Vol. 20, 

EGU2018-12215, EGU გენერალური ასამბლეა 2018, ვიენა, 8 აპრილი. 
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საბერძნეთში მომხდარი სტიქიური მოვლენა III 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ოიკო პოლისმა. 

 

1. დაასათაურეთ აღნიშნული შემთხვევა. მოკლედ აღწერეთ სტიქიური 

მოვლენის დეტალები (კატეგორია, თარიღი, შედეგები და სხვა ) და 

გარემო, სადაც ის მოხდა. 

ტყის ხანძარი სოფელ მატიაში და სადღესასწაულო კურორტი, 

რომელიც მდებარეობს ატიკას აღმოსავლეთ სანაპიროზე, 23 ივლისი, 2018 

წელი. 

პირველად ცეცხლი გაჩნდა პენტელის მთის აღმოსავლეთ ნაწილში და 

ძალიან ძლიერი ქარის გამო სწრაფად გავრცელდა აღმოსავლეთის 

მიმართულებით. ხანძრის შედეგად ტრაგედიის ადგილზე დაიღუპა 

დაახლოებით 100 ადამიანი. გარდა ამისა,  დაახლოებით 200-სამდე 

ადამიანი მძიმე და მსუბუქი დამწრობებით გადაყვანილი იქნა 

საავადმყოფოებში, სადაც რამოდენიმე მათგანი გარდაიცვალა. ხანძარმა 

ასევე გაანადგურა საცხოვრებელი სახლები და ავტომანქანები. 

ეს იყო ტიპიური შემთვევა, სადაც ტყეს და დასახლებულ პუნქტს 

ერტად ეკიდა ცეცხლი და რომელიც სწრაფად ვრცელდებოდა ძლიერი 

ქარის გამო. 

 

 

  

2. აღწერეთ ის ღონისძიებები, რომელბიც განხორციელდა მომხდარი 

სტიქიური მოვლენის შემდეგ. 
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მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს სამოქალაქო 

საზოგადოების დაცვის გენერალური სამდივნოს მიერ 

შემუშავებულია საშიშროებებისა და რისკების მართვის გეგმები და მისი 

განხორციელების მეთოდების ამსახველი დოკუმენტაცია მოხდა ხანძრის 

გვერდითი გავრცელება, რას გამოწვეული იყო დაგვიანებული 

გაფრთხილებისა და განგაში გამოცხადებით და საბოლოოდ გამოიწვია 

მსხვერპლთა დიდი რაოდენობა 

 

  

 

3. წარმოადგინეთ ინციდენტთან დაკავშირებული დეტალები, როგორიც 

არის ადამიანის ჩარევა, მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

გარემოზე ზემოქმედება და ა.შ., გამოიყენეთ ინფორმაციის სხვადასხვა 

წყაროები. 

ათენის ეროვნული და კაპადოდის უნივერსიტეტის გეოლოგიისა და 

გეოლოგიური განყოფილების კვლევითი ჯგუფის ინფორმაციით ხანძარმა 

ძირითადად გაანადგურა მაღალსართულიანი სახლები და შენონები, 

ვიდრე ერთ სართლიანები და მიწისქვეშა განყოფილებები, რაც ტიპიურია 

ხანძრის დროს. 

საველე ჯგუფმა რომელიც იკვლევდა ხანძრის გამომწვევ მიზეზებსა 

და მისი გავრცელების ხელის შემწყობ ფაქტორებს აღმოაჩინა რომ 

ზოგიერთი სახლის სახურევები, კედლები და ფანკრები შედგებოდა 

მარტივად აალებადი ნივთიერებებისგან, რამაც გაზარდა ხანძრის 

გავრცელების შანსები. გარდა ამისა, დასახლებების ურბანული 

დაგეგმარებამ (ვიწრო ქუჩები, გამხმარი მცენარეები, წაგრძელებული 

კორპუსები და სხვ.) შექმნა ეგრედწოდებული ხაფანგი ხანძრის 

გავრცელების ტერიტორიაზე მცოხვრები მოქალაქეებისათვის, რის გამოც 
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მათ ვერ შეძლებს ცეცლიდან თავის დაღწევა. ასევე, სანაპირო ზოლის 

მორფოლოგიამ (რთულად მისადგომი ადგილები, ნისლიანი და ტალახიანი 

სანაპირო, სადაც ხილვადობა ძალზედ შემცირებულია) ხელი შუშალა 

სახანძრო ეკიპაშების მუშაობას. 

 

 

  

4. არსებულ შემთხვევაზე დაფუძნებით განმარტეთ თუ რა 

ღონისძიებების გატარებაა აუცილებელი მომხდარი სტიქიური 

მოვლენის გავლენის შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით. ეს 

შეიძლება იყოს გარკვეული სახის პრევენციები, დაზარალებულების 

ეფექტური მკურნალობა ან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

ოიკო პოლისის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ მიუხედავად 

სოფლისა და რაიონის დაგეგმარებასა და ინფრასტრუქტურაში არსებული 

ნაკლოვანებებისა, სასურველია საგანგებო სიტუაციებში თავის გადარჩენის 

პროცესის პერიოდულად განვითარება და საზიგადოებისათვის გაცნობა, 

რათა მოქალაქებმა იცოდნენ თუ როგორ უნდა მოიქცემ მსგავ სიტუაციებში 

და სად იპოვნონ თავშესაფარი. ასევე სასურველია ბუნებრივი სტიქიის მერე 

ჩატარდეს მომხდარი მოვლენის ძირეული და საფუძვლიანი ანალიზი. 

გარდა ამისა უნდა განხორციელდეს დაზარალებულთა მატერიალური და 

ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. 

  

 

 

5. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, საჯარო დოკუმენტები და 

სამეცნიერო შრომები, რომლებიც ასახავენ მომხდარი ბუნებრივი 

კატასტროფის ანალიზს და შედეგებს, რაც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და სტიქიის 
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გამანადგურებელი შედეგების თავიდან აცილებას შესახებ 

ინფორმაციის მაქსიმალურად მიწოდებას. 

ზემოაღნიშნული შედეგების გამოქვეყნებისა და გავრცელების მიღმა, 

OIKO.POLI.S. ბლოკპოტი და სოციალური მედია, სთავაზობს  

ადგილობრივი მოსახლეობის (მოხუცებსა თუ ახალგაზრდებს) 

პრეზენტაციებსა (ღონისძიებების ჩატარებამდე, ღონისძიებების ჩატარებას) 

და სემინარებს სამოქალაქო დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, 

რომელშიც მონაწილეობენ სამოქალაქო დაცვის ექსპერტები. 

 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის 

პასუხისმგებელი პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით 

შემუშავდა კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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საგანგებო სიტუაციებში საუკეთესო 

პრაქტიკა 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის 

პასუხისმგებელი პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით 

შემუშავდა კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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საუკეთესო პრაქტიკა I  

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ოიკო პოლისმა. 

 

CPP პროექტის პრეზენტაცია სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებში: 

 პედაგოგებში, რომლებიც მონაწილეობდნენ ელეუსიას 

გარემოსდაცვითი განათლების ცენტრის ტრენინგ სემინარში 

"ბუნებრივი კატასტროფების, წყალდიდობის მართვა მდგრადობის 

განათლების ფარგლებში" (20-1-2018). 

 გარემოსდაცვითი და კულტურის ორგანიზაციის წევრებსა და 

მეგობრებში, მათ საერთო კრებაზე (24-1-2018). 

 

ტრენინგის მოსალოდნელი მიზნები 

 ურთიერთობა სოციალურ ჯგუფებთან, მათი ცნობიერების ამაღლება 

და დაინტერესებული მოხალისეების დაკვალიანება. 

 თანამშრომლობა მასწავლებლებთან, რათა მათ გაავრცელონ 

ტრენინგზე მიღებული ინფორმაცია თავიანთ სტუდენტებთან. 

 თანამშრომლობა მოხალისე ორგანიზაციებთან, რომლებიც მზად 

არიან ჩაერთონ სამოქალაქო დაცვის სფეროში განსახორციელებელ 

ქმედებებსა და ღონისძიებებში. 
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სამიზნე ჯგუფი (ჯგუფები) 

 ელეუსინას გარემოსდაცვითი განათლების ცენტრის სემინარში 60 

პედაგოგი მონაწილეობდა (როგორც დაწყებითი, ასევე საშუალო 

კლასის სკოლებიდან). გარდა ამისა, ტრენინგს ესწრებოდნენ დარგის 

მეცნიერები და ადგილობრივი მოქალაქეები. 

 გარემოსდაცვითი და კულტურის ორგანიზაციის წევრების საერთო 

კრებაზე იმყოფებოდა ორგანიზაციის 40 წევრი და სხვადასხვა 

პროფესიის მქონე მოზარდები (პედაგოგები, იურისტები, ინჟინრები 

და ა.შ.). 

 

განხორციელების მეთოდები (მეთოდები, მასალები, დრო და ა.შ) 

 ელეუსინას გარემოსდაცვითი განათლების ცენტრში CPP-ის 

პრეზენტაცია იყო სახელწოდებით: "მოხალისეთა როლი სამოქალაქო 

დაცვის სფეროში. ევროპული განზომილება". პრეზენტაციის 

დასრულების შემდეგ გაიმართა დისკუსია ერთობლივ ღონისძიებათა 

შემდგომ თანამშრომლობაზე და მონაწილეებს გადაეცათ 

OIKO.POLI.S.-ს წევრების მიერ შემუშავებული წიგნი, CPP- ის 

პროქეტი შესახეობ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით.  

 გარემოსდაცვითი და კულტურის ორგანიზაციის წევრების საერთო 

კრებაზე განხორციელდა დამწზრე საზოგადოებისათვის CPP-ის 

მიზნების გაცნობა და გაიმართა დისკუსია სამოქალაქო დაცვის 

სტრუქტურების შემდგომ განვიტარებებზე. 
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შედეგების შეფასება 

OIKO.POLI.S.  წევრები დაესწრენ სემინარს, როემლიც ჩატარდა 

სამოქალაქო დაცვის სპეციალისტების მიერ და ეხებოდა წყალიდობის 

საკითხებს. 

სამოქალაქო დაცვის ღონისძიებების ფარგლებში მოხდა მოზარდებისა 

და მოხალისების დატრენინგება და კოორდინაცია დარგის 

სპეციალისტების მიერ.  

 

 

აქრივობის შემდეგ უკუკავშირი 

OIKO.POLI.S. წევრების გეოლოგიისა და ბუნებრივი კატასტროფების 

დეპარტამენტის სამეცნიერო ექსპერტებთან კონტაქტი და თანამშრობლობა. 

 

 

საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელება 

მიღებული შედეგების გამოქვეყნება OIKO.POLI.S.-ის ვებგვერდსა და 

CPP პროექტის ფეისბუქ გევრდზე. 
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საუკეთესო პრაქტიკა I  

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ოიკო პოლისმა. 

 

„მოდით გავზარდოთ 112-ის ცნობადობა“ 

ევროპული საგანგებო სიტუაციების ნომრის (112) შესახებ 

საინფორმაციო მასალების პრეზენტირება და გავრცელება სხვადასხვა 

ასაკის მოქალაქეების ჯგუფებში (პენსიონერებსა და სტუდენტებში). 

 

 

ტრენინგის მოსალოდნელი მიზნები 

მოქალაქეთა ინფორმირება, რომ არსებობს 112. მისი გამოყენებისა და 

მნიშვნელობის არსის მიწოდება ფართო საზოგადოებისათვის. 

 

სამიზნე ჯგუფი (ჯგუფები) 

 OIKO.POLI.S. წევრები (საახალწლო ტორტის გაჭრის ცერემონია, 

სადაც იმყოფებოდა ორგანიზაციის 55 წევრი და მათი მეგობრები). 

 სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც სხვადასხვა 

შეხვედრებში იმყოფებოდნენ. 

 აეგოლეოს გიმნაზიის მესამე კურსის 45 სტუდენტი და 4 პედაოგი.~ 
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განხორციელების მეთოდები (მეთოდები, მასალები, დრო და ა.შ) 

 OIKO.POLI.S. წევრების ინფორმირება სამოქალაქო დაცვის 

ექსპერტების მიერ.  

 პრეზენტაცია 112-ის შესახებ (არსებობა, საშუალებები, მიზნები და 

ა.შ.), სხვადასხვა შეხვედრები და დისკუსია, რომელიც მიზნად 

ისახავს 112-ის უკეთ გააზრებას. 

 საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება, რომელიც შექმნილია 

OIKO.POLI.S.-ის წევრების მიერ მოქალაქეების 112-ს შესახებ 

ინფორმირებისათვის.  

 მოქალაქეების გამოწვევა, განსაკუთრებით სტუდენტების, შესაბამის 

სოციალურ ჯგუფებში 112-ის შესახებ ინფრომაციის 

გავრცელებისათვის. 

 

შედეგების შეფასება 

 ინფრომაციის გავრცელებისათვის მონაწილეობა სხვადასხვა 

შეხვედრებში (მაგ., სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელმა თავის 

კლიენტებს გადასცა OIKO.POLI.S.-ის მიერ შექმნილი ბროშულები 

(მინიმუმ 100 მომხმარებელი). 

 სკოლის მოსწავლეებმა გაავრცელეს ინფორმაცია თავიან ოჯახებში 

და მეგობრებში. 

 

 



    

116 
 

აქრივობის შემდეგ უკუკავშირი 

 სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები (სულ მცირე 5) ხელს 

უწყობენ ორგანიზაციის საქმიანობას. 

 სადაზღვევო და ბუღალტერო კომპანიები ავრცელებენ პროექტის 

შესახებ ინფორმაციას თავიანთ კლიენტებში. 

 

საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელება 

 მიღებული შედეგების გამოქვეყნება OIKO.POLI.S.-ის ვებგვერდზე:  

https://www.oiko-polis.com/erasmus-ka2-civil-protection-cpp/ და CPP 

პროექტის ფეისბუქ გევრდზე: https://www.facebook.com/CPP-

2095198254041416/ 

 მიღებული შედეგები ასევე აიტვირთება CPP პროექტის ვებ გვერდზე. 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის 

პასუხისმგებელი პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით 

შემუშავდა კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 

 

https://www.oiko-polis.com/erasmus-ka2-civil-protection-cpp/
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/
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საუკეთესო პრაქტიკა I  

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ფალში დელა როვერემ. 

 

საზოგადოების ინფორმირება წყალდიდობის რისკის შესახებ 

საქმიანობის ან ღონისძიების მოკლე აღწერა (ან სათაური) 

საზოგადოების ინფორმირება წყალდიდობის რისკის შესახებ. 

 

 

ტრენინგის მოსალოდნელი მიზნები 

ხელი შეუწყოს პრევენციის კულტურას, მოხალიზეებისათვის 

ტრენინგების ჩატარებას  და მათთვის სამოქალაქო დაცვის შესახებ მეტი 

ინფორმაციის მიწოდებას, ასევე მოხალისეთა წახალისებასა და 

დასპეციალიზებას, რომელიც თავისმხრივ მეტ სარგებელს მოუტანს 

თანამოქალაქეებსა და ზოგადად ქვეყანას და მიიღებე აქტიუ მონაწილეობას 

სტიქიური მოვლენების რისკების შემცირებაში.  

წყალდიდობის დროს და მის შემდეგ მოქალაქეების რეაქციისა და 

ქმედებების გაუმჯობესება/განვითარება. 

  

 

სამიზნე ჯგუფი (ჯგუფები) 

სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენს ის მოქალაქეები, რომლებიც 

ცხოვრობენ წყალდიდობის რისკის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე. ხოლო 

ინფრომაციის მიწოდება ხორცილედება სამოქალაქო დაცვის ორგანიზაციის 

წევრებისა და მოხალისეების მიერ. 
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განხორციელების მეთოდები (მეთოდები, მასალები, დრო და ა.შ) 

საზოგადოებრივი ღონისძიებების გარდა, კამპანია მხარს უჭერს 

საინფორმაციო სამსახურსა და სკოლებში არსებულ საინფორმაციო 

მასალების (ბუკლეტების) განაწილებას, წინა წყალდიდობების სურათების 

ჩვენებას, რჩევების მიცემას, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ წყალდიდობის 

დროს. 

 

 

შედეგების შეფასება 

ბოლო წყალდიდობის დროს მოხალისეებმა გამოიკვლიეს რისკის 

წინაშე მყოფი მოქალაქეების ქცევა და აღმოაჩინეს, რომ მათი ქმედებები 

სწორი და მიზანმიმართული იყო.  

 

 

აქტივობის შემდეგ უკუკავშირი 

წარმოდგენილი აქტივობის უკუკავშირი იყოს ის რომ წყალდიდობის 

რისკის ქვეშ მყოფი ტერიტორიის მცხოვრებლებს შეუძლიათ 

დაუხმარებლად მიაგნონ თავშესაფრებსა და თუ ვერ მოახერხებენ 

თავშესაფარში წასვლას ავიდნენ შენობის ზედა სართულებზე. 

  

 

საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელება 

ყოველ წელს, აქ წარმოდგენილი საუკეთესი პრაქტიკა ტარდება 

სკვერებში, სკოლებში და სამუშაო გარემოში. 
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საუკეთესო პრაქტიკა II 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა კომპანიამ ფალში დელა როვერემ. 

 

მიწისძვრა იტალიაში 

საქმიანობის ან ღონისძიების მოკლე აღწერა (ან სათაური) 

მიწისძვრის დროს ევაკუაცია სკოლაში, მოსწავლეების ქცევის წესები. 

თითოეულ კლაში მოსწავლეების მიერ შექმნილ ხასში გამოიყო ორი 

პოზისია ხაზის წინამძღოლი და ხაზის ბოლო წევრი. წინამძღოლი იჯდა  

გასასვლელ კართან ახლოს ხოლო ბოლო წევრი კი გასასვლელი კარიდან 

შორის. წინამძღოლმა აიღო მოსწავლეების სახელებით სავსე კონვერტი. 

ხოლო ხაზის ბოლო წავერი მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მიუახლოვდა 

გასასვლელ კარს, როდესაც ხაზში არსებულმა ყველა სტუდენტმა დატოვა 

ოთახი, ხოლო წინააღმდეგ შემტხვევაში ოთახის კარი ღია რჩებოდა. 

 

 

ასევე განხორციელდა მოსწავლეების სწრიული განლაგება, როდესაც ხაზის 

წინამძღოლი უკავშირდება ხაზის ბოლო წევრს.  
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ტრენინგის მოსალოდნელი მიზნები 

სკოლის შენობიდან სწრაფი ევაკუაცია და სახელების მიმართვა 

შენობაში დაჭრილების და დაზარალებულების იდენტიფიცირება. 

 

 

 სამიზნე ჯგუფი (ჯგუფები) 

მოსწავლეები და სკოლის თანამშრომლები 

 

 

განხორციელების მეთოდები (მეთოდები, მასალები, დრო და ა.შ) 

აკადემიური წლის დასაწყისში საგანგებო სიტუაციების 

ხელმძღვანელი ატარებს ახალი სტუდენტებისათვის პრეზენტაციებსა და 

პრაქტიკულ ტრენინგებს. 
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შედეგების შეფასება 

ამ ამოცანის შესრულების შემდეგ, დაახლოებით 650 ადამიანის 

ევაკუაციას საშუალოდ ერთი წუთი და ოცდაათი წამი დასჭირდათ. 

 

  

აქტივობის შემდეგ უკუკავშირი 

სტუდენტებმა და სკოლის თანამშრომლებმა დადებითად უპასუხეს 

საგანგებო სიტუქციების ხელმძღვანელის მიერ ჩატარებულ ქცევის წესების 

ტრენიგს. 

 

 

საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელება 

ტრენინგების ჩატარება ყოველი სასწავლო წლის დასაწყიში. 

2018 წლის 16 ოქტომბრის სცენარი მოცემულია შემდეგ ლინკზე: 

https://docs.google.com/document/d/1ciCswkQNay_35-

7jdKa06r2vJH7WlCOJdRKIHgVRIiQ/edit  

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ciCswkQNay_35-7jdKa06r2vJH7WlCOJdRKIHgVRIiQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1ciCswkQNay_35-7jdKa06r2vJH7WlCOJdRKIHgVRIiQ/edit
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საუკეთესო პრაქტიკა I 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა საქართველოს ტექნიკურმა 

უნივერსიტეტმა. 

 

ხელსაწყოების ყუთი HSE-ს (ჯანმრთელობის, უსაფრთ-

ხოებისა და გარემოს დაცვის) თანამშრომლებისათვის 

საქმიანობის ან ღონისძიების მოკლე აღწერა (ან სათაური) 

ხელსაწყოების ყუთი HSE-ს (ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და 

გარემოს დაცვის) თანამშრომლებისათვის. 

 

 

 ტრენინგის მოსალოდნელი მიზნები 

სამშენებლო კომპანიის თანამშრომლებისათვის ტრენინგის ჩატარება 

შემდეგ თემებზე: 

 პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა (PPE); 

 სიმაღლეზე მუშაობა; 

 ხელის იარაღები; 

 გადადგილებისა და მგზავრობის რისკები; 

 მექანიკური მართვა; 

 კიბეები; 

 ცივი სტრესი. 

 

 

 



    

123 
 

სამიზნე ჯგუფი (ჯგუფები) 

 სამშენებლო ობიექტების მუშაკები და მათი ზედამხედველები. 

 

განხორციელების მეთოდები (მეთოდები, მასალები, დრო და ა.შ) 

ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის ორგანიზაცია 

ახორციელებს ტენინგებს მშენებლობის სფეროში ახალი 

თანამშრობელებისა და პერსონალისათვის. 

სპეციალური ბროშურების, სახელმძღვანელოებისა და ვიდეო 

მასალების გამოყენებით ნახევარდღიანი ტრენინგი პრქტიკულ 

აქტივობასთან ერთად.  

 

შედეგების შეფასება 

ტრენინგის შემდეგ მოსწავლეებს ჰქონდათ თეორიული ცოდნისა და 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეფასების ტესტირება პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების შეფასების მიზნით. ტრენერმა შიმუშავა შემთხვევები, რომლებიც 

წინასწარ მომზადდა და სტუდენტობის მოქმედებები შეფასდა ქულებით. 

ქულათა 90% -100% ნიშნავდა, რომ მოსწავლეს აქვს დადებითი შედეგი და 

ტრენინგში მონაწილე მოსწავლების 80 %-მა მიიღო დადებითი შეფასება. 

აქტივობის შემდეგ უკუკავშირი 

კვლევა შეივსო მოსწავლეების მიერ. ყველა მათგანმა მიუთითა მათი 

დამოკიდებულება ტრენინგის საჭიროებებთან მიმართ და სასწავლო 

პრაქტიკის საჭიროება დადებითად შეფასდა. 

 საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელება 

სოციალური მედია, ვებ გვერდი. 
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საუკეთესო პრაქტიკა II 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა საქართველოს ტექნიკურმა 

უნივერსიტეტმა. 

 

სამოქალაქო დაცვა და ახალი პროგრამის განხორციელება 

უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებში 

საქმიანობის ან ღონისძიების მოკლე აღწერა (ან სათაური) 

ტრენერების ტრენინგი მშენებლობის საინჟინრო სამოქალაქო დაცვისა 

და საგანგებო სიტუაციების სფეროში. 

 

 

 ტრენინგის მოსალოდნელი მიზნები 

ქობულეთში პროფესიული კოლეჯის "ახალი ტალღის" 

პედაგოგებისათვის ტრენინგის ჩატარება სამოქალაქო დაცვისა და 

საგანგებო სიტუაციების შესახებ: 

 ევროპული სტანდარტების დანერგვა; 

 თანამშრომლებისა და დამსაქმებლების ვალდებულებების გაცნობა; 

 რისკის შეფასება და შეფასების საკითხები; 

 საგანგებო სიტუაციების სექტორის მიმართ ზოგადი 

სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება და მიდგომა. 
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 სამიზნე ჯგუფი (ჯგუფები) 

პროფესიული მასწავლებლები, პროფესიული სტუდენტები და 

კოლეჯის ადმინისტრაცია. 

 

 

განხორციელების მეთოდები (მეთოდები, მასალები, დრო და ა.შ) 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო საინჟინროს 

პროფესორმა, ირმა ღარიბაშვილიმა შეიმუშავა სასწავლო კურსები 

პროფესიული კოლეჯებისათვის. მან მისი პრეზენტაციებისათვის 

გამოიყენა ადგილობრივი პროფესიული სტანდარტები და სპეციალური 

სახელმძღვანელოები. ამავე დროს, მან გაითვალისწინა OSHA 

სტანდარტებიც. დამატებით მან მონაწილეობა მიირო ბელარუსში 

გამართულ სემინარში თემით სამოქალაქო დაცვის კონფერენციის 

მასალები. მასალები მიმართული იყო უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და 

საინჟინრო სექტორში რისკების შემცირებაზე. 

 

  

 შედეგების შეფასება 

ტრენინგის შემდეგ მოსწავლეებს ჰქონდათ თეორიული ცოდნისა და 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეფასების ტესტირება პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების შეფასების მიზნით. ტრენერმა შიმუშავა შემთხვევები, რომლებიც 

წინასწარ მომზადდა და სტუდენტობის მოქმედებები შეფასდა ქულებით. 

ქულათა 90% -100% ნიშნავდა, რომ მოსწავლეს აქვს დადებითი შედეგი, 60-

80% - დამაკმაყოფილებელი შეფასება და 0-59% - უარყოფითი შეფასება. 

ტრენინგში მონაწილე მოსწავლების 80 %-მა კი მიიღო დადებითი შეფასება. 
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აქტივობის შემდეგ უკუკავშირი 

კოლეჯმა გაზიარა სემინარიდან მიღებული ყველა უნარ-ჩვევა და 

გამოცდილება, რის შემდეგაც შექმნეს სპეციალურ მოდულები და 

განახორციელეს თავიანთ სასწავლო პროგრამებში.  

  

 

საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელება 

სოციალური მედია, ტელევიზია, რადიო, ვებ გვერდი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ევროკომისიის მხარდაჭერა აღნიშნული პუბლიკაციის 

გამოქვეყნებისათვის არ წარმოადგენს მასში არსებული 

შინაარსის დადასტურებას, ნაშრომი ასახავს ხოლოდ 

და მხოლოდ ავტორების შეხედულებებს. ასევე ევროკომისია არ არის 

პასუხისმგებელი პუბლიკაციაში გამოყენებულ მასალებზე, რომელთა მეშვეობით 

შემუშავდა კომპენდიუმში არსებული ინფორმაცია." 
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საუკეთესო პრაქტიკა I 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა აკდენიზის უნივერსიტეტმა. 

 

ბუნებრივი კატასტროფების შესახებ ინფრომაციის 

გავრცელება დაბალი სოციულური ფენის მოსწავლეებისათვის 

ტრენინგის მოსალოდნელი მიზნები 

ბუნებრივი კატასტროფების შესახებ ინფრომაციის გავრცელება 

დაბალი სოციულური ფენის მოსწავლეებისათვის. სემინარები შემდეგ 

თემებზე: 

 

 რა სახი სტიქიური უბედურებები არსებობს? განმარტება? 

 რამდენად მნიშვნელოვანია ეს? 

 რა უნდა გავაკეთოთ ბუნებრივ კატასტროფამდე, კატასტროფის 

დროს და მის შემდეგ? 

 ფოკუსირება მიწისძვრაზე, მეწყერზე, წყალდიდობაზე 

 

 

სამიზნე ჯგუფი (ჯგუფები) 

მოსწავლეები, რომლებიც ცხოვრობენ დაბალ სოციალურ გარემოში. 

 

 

განხორციელების მეთოდები (მეთოდები, მასალები, დრო და ა.შ) 

პრეზენტაცია შედგებოდა 43 სლაიდისაგან და გაგრძელდა 45 წუთი. 
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შედეგების შეფასება 

საერთო ჯამში, სემინარს ესწრებოდა 340 მოსწავლე და 25 

მასწავლებელი (მათი ოჯახის წევრების დამატებით დაახლოებით 1500 

ადამიანი). სემინარზე განხილული იყო ანტალიაში ყველაზე ხშირად 

განმეორებადი ბუნებრივი სტიქიები, ასევე თუ როგორ უნდა მოიწცენ 

ბავშვები სტიქიამდე, სქტიქიის დროს და მის შემდეგ. ამიტომაც, სემინარში 

ჩართულ ბავშვებს შეუძლიათ თავად მოემზდონ ბუნებრივი 

კატასტროფისათვის და ამავდროულად გააფრთხილონ და იზრუნონ 

ოჯახის წევრებზეც. მათ შეუძლიათ შეიმუშაონ გადარჩენის გეგმა და 

ბუნებრივი სტიქიის დროს შეუძლიათ თავის დაცვა, ხოლო ბუნებრივი 

სტიქიის შემთხვევის შემდეგ მათ იციან, რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ 

ნორმალური ცხოვრების აღსადგენად. 

 

 

აქტივობის შემდეგ უკუკავშირი 

ანტალიის პროვინციული დირექტორატის ეროვნული განათლების 

ოფიცრებმა გამოაცხადეს, რომ სემინარები სასარგებლო იყო 

მოსწავლეებისათვის და სურთ, რომ კვლავ განხორციელდეს იგივე 

თემატიკის შეხვედრები. 

 

 

საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელება 

სოციალური ქსელი ფეისბუქი 
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საუკეთესო პრაქტიკა II 

 

ინფორმაცია წარმოადგინა აკდენიზის უნივერსიტეტმა. 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების, ტყის ხანძრისა და 

კატასტროფების შესახებ ინფრომაციის გავრცელება დაბალი 

სოციულური ფენის მოსწავლეებისათვის 

ტრენინგის მოსალოდნელი მიზნები 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების, ტყის ხანძრისა და კატასტროფების 

შესახებ ინფრომაციის გავრცელება დაბალი სოციულური ფენის 

მოსწავლეებისათვის სემინარებით, ტრენინგებით და პრაქტიკაცე 

დაფუძნებული სწავლის მეთოდებით. 

 

 

სამიზნე ჯგუფი (ჯგუფები) 

მოსწავლეები, რომლებიც ცხოვრობენ დაბალ სოციალურ გარემოში და 

მოხალისე უნივერსიტეტის სტუდენტები. 

 

 

განხორციელების მეთოდები (მეთოდები, მასალები, დრო და ა.შ) 

ექვსი კვირის განმავლობაში განხორციელდა 6 განსხვავებული 

აქტივოვა. პირველ აქტივობის მიზანი იყო ბუნებრივი კატასტროფების 

შესახებ ცნობადობის გაზრდა. აქტივობა მიმდინარეობდა პრესენტაციისა 

და სემინარის სახით. მეორე აქტივობის სფეროს წარმოადგენდა სემინარი, 

რომლის დროსაც მოსწავლეებმა თავიანთი წარმოდეგნით დახატეს 
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ბუნებრივი სტიქიები და შემდეგ მოხდა ამ ნახატების გამოფენა.  მესამე 

აქტივობა ეხებოდა მოსწავლეებში გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 

ცნობადობის ამაღლება. სემინარის მსვლელობისას მოსწავლეებს მიეცათ 

დავალება შეექმნათ რაიმე გამოყენებადი ნივთი გადაყრილი ნივთებიდან 

და სემინარის დასასრულს სტუდენტებმა გამოფინეს თავიანთი 

გამუშევრები.  შედმდეგი აქტივობა ორიენტირებული იყო ტყის ხანძარზე, 

სემინარში ნონაწილეობდნენ სფეროს სპეციალისტები და გამოყენებული 

იქნა შესაბამისი ლიტერატურა. ბოლო აქტივობას წარმოადგენს 

სტუდენტების ტყეში წაყვანა და ტყის ცეცხლის ცნობადიბის ამაღლება. 

უფრო მეტიც, დამატებით ჩატარდა კვლევა სტიქიური უბედურებისა 

და გარემოს შესახებ ცნობადობის განსხვავებების დასადგენად. 

  

 

შედეგების შეფასება 

ყველა აქტივობის შემდეგ, სემინარებში მონაწილე 30 მოსწავლეს 

ჰქონდათ ტესტირება სტიქიური უბედურებების, ტყის ხანძრისა და 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესახებ ცოდნის შეფასებისათვის. 

ტესტირება შეფასდა ქულებით და ყველა სტუდენტმა მიირო დადებიტი 

შეფასება. ეს იმას ნიშნავს, რომ განხორციელებულმა აქტივობებმა მოახდინა 

პოზიტიური გავლენა მოსწავლეთა ცოდნაზე და ბუნებრივი 

კატასტორფების შესახებ ინფორმირებულობაზე. 

  

 

აქტივობის შემდეგ უკუკავშირი 

ანტალიის პროვინციული დირექტორატის ეროვნული განათლების 

ოფიცრებმა გამოაცხადეს, რომ სემინარები სასარგებლო იყო 
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მოსწავლეებისათვის და სურთ, რომ კვლავ განხორციელდეს იგივე 

თემატიკის შეხვედრები. 

მოხალისე სტუდენტები გაავრცელებენ განხორციელებულ 

აქტივობებს თავიან უნივერსიტეტში. 

  

 

საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელება 

სოციალური ქსელი, ვებ გვერდი 

 

 

 

 

გამოყენებული მასალები 

https://www.civilprotection.gr 

http://www.protezionecivile.gov.it/ 

http://ema.mia.gov.ge/   

https://www.afad.gov.tr/ 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/ 

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp 
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