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ანოტაცია
ნაშრომშიგანხილულიაეკოლოგიურიმშვი-

დობის(ეკომშვიდობის)მნიშვნელობისშესახებ
მდგრადიგანვითარებისუზრუნველსაყოფად.

ეკომშვიდობაგანისაზღვრებაპოლიტიკური
მშვიდობისაგანდამოუკიდებლად,ადამიანისა
დაგარემოსმიზეზშედეგობრივიურთიერთო-
ბებით,ამურთიერთობისჰარმონიზაციით,შე-
უქცევადობით,პროცესებისგლობალიზაციით,
მდგრადობითდადადებითიფაქტორებისმაქ-
სიმიზაციით.

მდგრადი განვითარება ეს არის საზოგადო-
ების განვითარებისისეთისისტემა,რომელიც
საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა
და გარემოს დაცვის ინტერესების გათვალის-
წინებითუზრუნცელყოფს ადამიანის კეთილ-
დღეობას,ცხოვრებისდონისხარისხისზრდას
დამომავალითაობებისუფლებასისარგებლონ
შექცევადირაოდენობრივიდახარისხობრივი
ცვლილებებისაგან მაქსიმალურად დაცული
ბუნებრივირესურსებითდაგარემოთი.

საზოგადოების მდგრადი განვითარება გან-
საზღვრავს ეკოლოგიურ, ეკონომიკურდა სო-
ციალური პროცესების განვითარებას ეკომ-
შვიდობის შენარჩუნების ჭრილში, როდესაც
მოსახლეობის რიცხოვნობის ზრდა და მათი

მოთხოვნების დაკმაყოფილება მიმდნარეობს
გონივრულად, გარემოს შესაძლებლობების
გათვალისწინებით და ამავდროულად ეფუძ-
ვნებასაზოგადოებისგანვითარებისობიექტურ
კანონებს.

შესავალი
თანამედროვე პირობებში გარემოს დაცვი-

სათვისბრძოლაისეთივემნიშვნელოვანია,რო-
გორც კაცობრიობის ბრძოლა მშვიდობისა და
თანაარსებობისათვის. მხოლოდ სახელმწიფო-
თა მშვიდობიანი თანაარსებობის პირობებშია
შესაძლებელი,მთელიძალებიმოხმარდესბუ-
ნებრივიგარემოსშენარჩუნებისპრობლემების
გადაწყვეტას. ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის
ესპრობლემაერთნაირადაქტუალურია,რამე-
თუ დაკავშირებულია კაცობრიობის საერთო
მომავალთან, ეკოლოგიური  მშვიდობის უზ-
რუნველუოფასთან.

ეკოლოგიური მშვიდობის  განმსაზღვრელი
ფაქტორები

ბუნებრივგარემოზეომებისშედეგადგამოწ-
ვეული ზემოქმედება თავს იჩენს ბუნებრივი
რესურსების რაოდენობრივ და ხარისხობრივ
ცვლილებებში, როგორიცაა გარემოს მასიუ-
რი გაჭუჭყიანებადა ახალი ანთროპოგენული
ლანდშაფტის ჩამოყალიბება, ეკომშვიდობის
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რღვევა. ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთ ყველა-
ზე ნეგატიურ ფაქტორად ითვლება ომები და
ომებისათვის მზადება. ეს პერიოდიუკავშირ-
დებასაომარიადგილებისშერჩევასდასაომა-
რი იარაღის დამზადების ობიექტად ბუნების
გამოყენებას.  მაგალითად, ქიმიური იარაღის
გამოყენება, რომელიც განიხილება როგორც
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანა-
შაული.ისტორიაშიამისმრავალიმაგალითია
ცნობილი.

გამოკვლევებით მრავალჯერ დადასტურდა
ომებისადა ეთნოკონფლიქტებისუარყოფითი
გავლენა პიროვნების ფსიქიკაზე. საიდუმლოს
არწარმოადგენსარსებობსბუნებაზეზემოქმე-
დების ისეთი ხელოვნური საშუალებები, რო-
გორიცაასეისმურიიარაღი.მასშეუძლიაგამო-
იწვიოს კატასტროფული მიწისძვრები, წყალ-
დიდობებიდა სხვა ბევრირამ ეკომშვიდობის
საზიანოდ.

 ზემოთქმულიდან გამომდინარე შეიძლება
დავასკვნათ,რომადამიანისადაგარემოსჰარ-
მონიულითანაარსებობა  ეკოლოგიური მშვი-
დობისგანმსაზღვრელიფაქტორია.

ეკომშვიდობაგანისაზღვრებაპოლიტიკური
მშვიდობისაგან დამოუკიდებლად ადამიანი-
სადაგარემოსმიზეზშედეგობრივიურთიერ-
თობებით,ამურთიერთობისჰარმონიზაციით,
შეუქცევადობით,პროცესებისგლობალიზაცი-
ით, მდგრადობით და დადებითი ფაქტორე-
ბისმაქსიმიზაციით.  (ბანძელაძედაჩხიროძე,
2012:147).

ეკომშვიდობის გლობალიზაცია საერთაშო-
რისო ორგანიზაციათა დონეზე გულისხმობს
გაეროს, ევროკავშირის, იუნესკოს (მაგატეს
ატომის მშვიდობიანი გამოყენება)და სხვა სა-
ერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ კონვენ-
ციების, პაქტების და ხელშეკრულებათა თან-

მიმდევრულ მიღებას, დამტკიცებას და კონ-
ტროლს(გაერო,2015).

  ექსკლუზიური სიტუაციების და მოვლე
ნების ნეიტრალიზების ღონისძიებათა წინას
წარგანმჭვრეტიხასიათი (პრევენცია)გულის
ხმობს, ამ მიზნით უმრავლეს ქვეყნებში საკა
ნონმდებლოდატექნიკურიხასიათისზომების
მიღებას.

 გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე
უარყოფითად მოქმედი საწარმო პროცესების
გაუთვალისწინებელიშედეგებისმინიმიზაცი
ისათვისაუცილებელია:

 წინასწარ გათვლილდა დამუშავებულ
სისტემათა შემუშავება მოსალოდნელი ავარი
ისაცილებისათვის;

 მომხდარგაუთვალისწინებელშემთხვე
ვათასაჯაროობისიზრუნველყოფა;

 სამამულო ტექნიკურ საშუალებათა
გამოცდილების არარსებობის შემთხვევაში
უცხოურტექნოლოგიათამიშველებადაგამო
ყენება;

 ეკომშვიდობაკავშირისოციალურეკო
ლოგიასთან.(ბანძელაძედაჩხიროძე,2012:154).

ეკომშვიდობა უშუალოდ უკავშირდება სო
ციალურ ეკოლოგიას.ესკავშირი შეიძლება
იყოსმარტივიცადართულიც.

ეკომშვიდობისდარღვევისსოციალურეკო
ნომიკური საფუძვლები შეიძლება იყოს რო
გორც უკონტროლო სამეურნეო საქმიანობა,
ასევე გამიზნული მომხმარებლური დამოკი
დებულებაბუნებრივიგარემოსმიმართ.

მდგრადიგანვითარებისმოდელიდამწვანე
ეკონომიკა

მდგრადი განვითარება ეს არის საზოგადო
ების განვითარებისისეთისისტემა,რომელიც
საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა
და გარემოს დაცვის ინტერესების გათვალის
წინებითუზრუნცელყოფს ადამიანის კეთილ
დღეობას,ცხოვრებისდონისხარისხისზრდას
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დამომავალითაობებისუფლებასისარგებლონ
შექცევადი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
ცვლილებებისაგან მაქსიმალურად დაცული
ბუნებრივირესურსებითდაგარემოთი.

მდგრადი განვითარება გულისხმობს პირო
ბების შექმნას გრძელვადიანი ეკონომიკური
განვითარებისათვისგარემოსდაცვისსაკითხე
ბის მაქსიმალური გათვალისწინებით. მდგრა
დი  განვითარების შესახებ კონვენცია მიღე
ბულ იქნა 1995 წელს კოპენჰაგენის მსოფლიო
სამიტზე,სადაცხაზიგაესვასოციალურისეგ
რეგაციის წინაღმდეგ ბრძოლისა საზოგადოე
ბის ჯანმრთელობის დაცვის აუცილებლობას.
(ახალი,გლობალურიწესრიგი…2015)

2002 წლის იოჰანესბურგის მდგრადი გან
ვითარების საერთაშორისო კონფერენციამ სა
ფუძველიჩაუყარათემისახლებურგააზრებას.
აქცენტიდაისვამდგრადიგანვითარებისმიზ
ნების მიღწევის კონცეფციებსა და მეთოდებ
ზე.ასევემიღებულიქნაგადაწყვეტილებაგა
ნათლების პროცესის გააქტიურების თაობაზე
მდგრადი განვითარების კონცეფციის რეალი
ზაციისმიზნით.2005წლის1იანვრიდანამოქ
მედდაგაერთიანებულიერებისორგანიზაციის
ღონისძიება – “განათლება მდგრადიგანვითა
რებისათვის” (განათლება მდგრადი განვითა
რებისეროვნულისტრატეგია,2017)

,,განათლება მდგრადი განვითარებისათ
ვის” თვალისწინებს მდგრადი განვითარების
მიზნებისდამათიშესრულებისმექანიზმების
უზრუნველყოფის პროცესში ახალგაზრდების
ჩართულობასდაახლებურიხედვითდანახუ
ლი საზოგადოების განვითარებას, ინფორმი
რებულიდაპასუხისმგებლობისუნარისმქონე
მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას (რატიანი,
2015:4)

მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა
მოითხოვს მსოფლიო ეკონომიკის, დემოგრა
ფიული პოლიტიკის შეცვლას. ასევე მრავალ
ღირებულებათა გადაფასებას, ცხოვრების არ

სებულიზოგიერთწესზეუარისთქმასაცკი.ეს
მოთხოვნები განპიროვნებული არის ეკოლო
გიურირევოლუციით,რომელიცმყარადდგას
მის წინარეაგრარული და სამრეწველო რევო
ლუციებისგვერდითდაგანიხილებაროგორც
კაცობრიობის ისტორიაში საზოგადოების სო
ციალურ გარდამქმნელ ძირითად ფაქტორად.
ეკოლოგიერირევოლუციისდანიშნულებაგან
სხვავებულიააგრარულიდასამრეწველორე
ვოლუციებისაგან. განვიხილოთ თვითოეული
მათგანი. აგრარურმა  რევოლუციამ ბუნებრივ
რესურსებთან კავშირში შესძლო მოსახლეო
ბისრიცხოვნობისზრდა,ხოლოეკოლოგიურ
მა რევოლუციამ კი უზრუნველყო თანაფარ
დობა მოსახლეობის  რიცხოვნობის ზრდას
მათი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებასა და
ბუნებრივირესურსებისშესაძლებლობებსშო
რის, ეკოლოგიური რევოლუციის ძირითად
ძალას თანამედროვე პირობებში საინფორმა
ციო ტექნოლოგიების განვითარება და მათი
დანერგვა წარმოადგენს, ის წინა  რევოლუცი
ებისაგან განსხვავებით  სწრაფად წარიმართა.
ყველა განხილული რევოლუციების განვითა
რებამდგრადობადაეკომშვიდობისშენარჩუ
ნება.ეკოლოგიურმარევოლუციამშესძლოგა
ნესაზღვრამდგრადიგანვითარებისადაეკომ
შვიდობისშენარჩუნებისოპტიმალურიგზები,
როგორცახლანდელიისემომავალითაობების
სიცოცხლის უზრუნველსაყოფად. ბუნებაზე
ადამიანის ზემოქმედების პოზიტიური შედე
გები მიიღწევა, თუკი საქმიანობის განხორცი
ელებაეყრდნობასწორსისტემურმეცნიერულ
კვლევებზედაფუძვნებულდასკვნებს.ამჟამად
ეკონომიკური მეცნიერების წინაშე დგას დი
ლემა, გასცეს სწორი პასუხი იმ ეკონომიკურ
კავშირებსა და კანონზომიერებებს, რომელიც
დაკავშირებულია ბუნებისდაცვასადა საბაზ
როეკონომიკურპროცესებთან,ამავდროულად
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პროცესები წარიმართოს ბუნების შესაძლებ
ლობებისგათვალისწინებით,საბაზროეკონო
მიკის განვითარებითა და საზოგადოების კე
თილდღეობისუზრონველყოფით, მათ შორის
ბალანსისდაურღვევლად.(Baronio,2019:15)

2018 წლის მონაცემებით, საქართველომ 180
ქვეყანას შორის ეკოლოგიური ეფექტიანობის
რეიტინგში (Environmental Performance Index, 
EPI)94ეადგილიდაიკავადა2016წლისმონა
ცემებთანშედარებით17პუნქტითგაუმჯობეს

და. საერთო ჯამში, მკვლევარებმა საქართვე
ლოს 55,69 ქულა მიანიჭეს მაქსიმალური 100
ქულიდან.

საქართველოშიმოქმედებსპროგრამა„მწვა
ნეეკონომიკისმხარდაჭერააღმოსავლეთპარ
ტნიორობისქვეყნებში(EaP GREEN),რომელიც
დაფინანსებულიაევროკავშირისმიერდამი
ზანია  აღმოსავლეთ თანამშრომლობის ექვსი
ქვეყნის: აზერბაიჯანის, ბელორუსის, საქარ
თველოს, მოლდოვასრესპუბლიკისა და უკ

ნახაზი
მდგრადიგანვითარებისმოდელიმდგრადი  განვითარების  მოდელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეკომშვიდობა 
გარემო 

მდგრადი   
განვითარება 

სოციალური  
კეთილდღეობა 

რაინის  მხარდაჭერა მწვანე  ეკონომიკის გან
ვითარებაში, რაც გულისხმობს ეკონომიკური
ზრდისხელშეწყობასგარემოს დეგრადაციის
და ბუნებრივი რესურსების ამოწურვის გარე
შე.პროგრამამ(RECP)საქართველოსღმოუჩინა

მნიშვნელოვანიდახმარებამწვანეეკონომიკის
განვითარებისგზაზე.(მწვანე ეკონომიკა,2017).
მაგალითისსახითშეიძლებამოვიყვანოთბიო
დეგრადირებადიპარკებისშემოტანამიმოქცე
ვაში.

მწვანე
ეკონომიკა
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დასკვნა
ნაშრომშიგანხილულიაეკოლოგიურიმშვი

დობის (ეკომშვიდობის)  მნიშვნელობის შესა
ხებ მდგრადიგანვითარებისუზრუნველსაყო
ფად.

ეკომშვიდობისუზრუნველყოფამოითხოვს:
 ეკომშვიდობის გლობალიზაცია საერ

თაშორისოორგანიზაციათადონეზე.
 ექსკლუზიური სიტუაციების და მოვ

ლენების ნეიტრალიზების ღონისძიებათა წი
ნასწარგანმჭვრეტიხასიათი.

 პროგნოზირებადაშეფასება
წინასწარგათვლილდადამუშავებულსის

ტემათა შემუშავება მოსალოდნელი ავარიის
აცილებისათვის.

 მომხდარ გაუთვალისწინებელ შემ
თხვევათასაჯაროობისიზრუნველყოფა.

 სამამულო ტექნიკურ საშუალებათა
გამოცდილების არარსებობის შემთხვევაში
უცხოურტექნოლოგიათამიშველებადაგამო
ყენება.

საზოგადოების მდგრადი განვითარება
ეკომშვიდობასთანმიმართებით:

 ეკოლოგიურ, ეკონომიკურ და სოცია
ლურპროცესებისგანვითარებაეკომშვიდობის
შენარჩუნებისჭრილში;

 მომავალზეგათვლილიგანვითარება;
 მოსახლეობისრიცხობრიობისზრდადა

მათიმოთხოვნებისდაკმაყოფილებაგონივრუ
ლად, გარემოს შესაძლებლობების გათვალის
წინებით
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