
ADB განაახლებს პოლიტიკას დამოუკიდებელი შეფასების დეპარტამენტის მიერ პოლიტიკის
ეფექტურობის შესახებ კორპორატიული შეფასების შემდეგ შეფასების რეკომენდაციაა ADB-ის
პოლიტიკის განახლება და მოდერნიზება, რათა გაიზარდოს მისი რელევანტურობა და იგი უკეთ
მოერგოს როგორც სუვერენული, ასევე კერძო სექტორის დაფინანსებას. განახლების პროცესი
ეფუძნება შეფასების, ასევე ანალიტიკური კვლევების სერიისა და დაინტერესებულ მხარეებთან
კონსულტაციების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას.

პოლიტიკის

ანალიტიკური    კვლევების დაინტერესებულ მხარეებთან

რა არის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება 
(SPS) და როგორი სტრუქტურა აქვს მას?

1.

SPS დამტკიცდა 2009 წელს და ამოქმედდა 2010 წლის მარტში. პოლიტიკა ეხება ყველა
პროექტს, რომლის დაფინანსებას და მართვას ADB ახორციელებს. მისი მიზანია, თავიდან
აიცილოს, მინიმუმამდე დაიყვანოს ან/და მოახდინოს კომპენსირება პროექტის მავნე
გავლენისა გარემოსა და ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებზე და ამავდროულად
დაეხმაროს მსესხებელს გააძლიეროს ქვეყნის სისტემები და პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობები.

ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის განხილვა  და განახლება: 
მოკლე მიმოხილვა ქვეყნის შიდა კონსულტაციებისთვის 

შერჩეულ განვითარებად წევრ ქვეყნებში

ADB აპირებს განაახლოს 2009 წლის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება (SPS ან პოლიტიკა).
წინამდებარე ბროშურის მიზანია ამ პროცესის მიმოხილვა, რათა დაინტერესებულ მხარეებს
გააცნოს განახლებული პოლიტიკის მიდგომა და მიმართულებები, იმისათვის, რომ მათ შეძლონ
უფრო ეფექტური მონაწილეობის მიღება განხილვის პროცესში. წინამდებარე ბროშურაში, ასევე
წარმოდგენილია შერჩეული განვითარებადი წევრი ქვეყნების მთავრობის წარმომადგენლებთან
და სამოქალაქო საზოგადოებასთან შიდა კონსულტაციების განხორციელების გეგმები.

2. რატომ ახდენს ADB პოლიტიკის განახლებას?

3. პოლიტიკის რომელ ახალ 
მიმართულებებს განიხილავს ADB?

განახლებული უსაფრთხოების პოლიტიკა შესაბამისობაში იქნება ADB-ის 2030
წლისსტრატეგიასთან და მისი ოპერაციული პრიორიტეტების გეგმებთან. აღნიშნული
დოკუმენტებით ხელმძღვანელობს ADB აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონის
წარმატებული, მრავალმხრივი და მდგრადი განვითარებისკენ სწრაფვისას, კვლავაც
აგრძელებს რა მუშაობას რეგიონში უკიდურესი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად.
 
ADB-ის პროექტების განხორციელებისას არსებული გამოწვევებიდან და საუკეთესო
პრაქტიკიდან მიღებული გამოცდილების საფუძველზე, ADB გეგმავს არსებული
მოთხოვნებისგაზრდას სხვა მრავალმხრივი ფინანსური ინსტიტუტების პოლიტიკის
შესაბამისად და მათ საფუძველზე. ახალი პოლიტიკა უზრუნველყოფს ისეთი
გარემოსდაცვითი და სოციალური ჩარჩოს ჩამოყალიბებას, რომელიც განსაზღვრავს:

არსებული პოლიტიკა ახდენს სამი, მანამდე არსებული უსაფრთხოების პოლიტიკის, კონსოლიდირებას
და ერთ ყოვლისმომცველ ჩარჩოში აერთიანებს იძულებით განსახლებას (1995), ინდიგენურ
(აბორიგენულ) მოსახლეობას (1998), და გარემოს (2002), აღნიშნულ სამ სფეროში დამოუკიდებელი
პოლიტიკის პრინციპებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით. იგი, ასევე ადგენს დამატებით
მოთხოვნებს დაფინანსების სხვადასხვა პროცედურის შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად,
ფინანსური შუამავლები და გადაუდებელი დახმარება, ასევე ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემების
გამოყენების მოთხოვნები. 

ეფექტურობის    შესახებ   კორპორატიული    შეფასების   შემდეგ.

კონსულტაციების
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 i.   ADB-ის პოლიტიკის ხედვას (სტრატეგია);
ii.   გარემოსდაცვით და სოციალურ პოლიტიკას, რომელიც ADB-თვის ადგენს პოლიტიკის   
      მიზნებს და კომპლექსური შეფასების მოთხოვნებს;
iii.  გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების ნაკრებს (ESS სტანდარტები) პოლიტიკის 
      მიზნებთან და მოთხოვნებთან ერთად მსესხებლებისა და დამკვეთებისთვის; 
      განსაკუთრებულ მოთხოვნებს დაფინანსების სხვადასხვა პროცედურებისთვის, მაგალითად 
      ფინანსური შუამავლებისთვის; 
iv.  ADB-ის პროცედურებს და ორგანიზაციულ გეგმებს (რომელებიც მოიცავს ADB-ის საოპერაციო 
      სახელმძღვანელოს და მითითებებს თანამშრომლებისთვის; და დამკვეთისა და პროექტის 
      ESS სტანდარტების მართვის სისტემის მოთხოვნებს); და
v.   მეთოდურ რეკომენდაციებს ESS სტანდარტების დანერგვის მიზნით, ასევე ინსტრუმენტებსა 
      და რესურსებს უნარების განვითარებისა და დამკვეთის შესაძლებლობების მხარდასაჭერად. 

4. რას წარმოადგენს შემოთავაზებული გარემოსდაცვითი 
     და სოციალური სტანდარტები (ESS სტანდარტები)?   

სტანდარტი (ESS) 1: გარემოსდაცითი და სოციალური რისკებისა და 
ზემოქმედებების შეფასება და მართვა
ESS1 სტანდარტი მოიცავს გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედებებისა და რისკების შეფასებას და მართვას 
გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებს შორის ურთიერთკავშირის, მათ შორის გენდერული თანასწორობის, დაუცველი 
ჯგუფებისა და კლიმატის ცვლილების უკეთ გათვალისწინებით. ამავე დროს, ADB გადადის უფრო ინტეგრირებულ და 
დინამიკურ რისკებზე დაფუძნებულ კლასიფიკაციაზე, რათა განსაზღვროს შეფასების მოთხოვნების ფარგლები და 
შესაძლებელი გახადოს რისკების უფრო ადაპტირებული მართვა რისკების პროპორციულად. 1-ელი სტანდარტი (ESS1) ასევე 
შესაძლებელს გახდის უფრო მეტად ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას იმ კომპლექსური შეფასების ტიპებთან 
და ფარგლებთან დაკავშირებით, რაც საჭიროა პროექტის შეფასებამდე. პროექტის განხორციელებისას საჭირო ქმედებები 
სრულად იქნება დოკუმენტირებული სამართლებრივი შეთანხმებებისა და ვალდებულებების გეგმების მეშვეობით.

სტანდარტი 2 (ESS2): შრომისა და სამუშაო პირობები  
მე-2 სტანდარტი (ESS2) ახალი სტანდარტია, რომელიც ხელს უწყობს და უზრუნველყოფს პროექტების 
ფარგლებში შრომის ძირეული სტანდარტების დაცვას და შრომისა და სამუშაო პირობებთან დაკავშირებული 
რისკებისა და ზემოქმედებების მართვას. იგი მოიცავს დასაქმებულთა და ხელმძღვანელობას შორის გონივრული 
ურთიერთობების უზრუნველყოფის მოთხოვნებს და ადამიანური რესურსების უფრო ძლიერ მართვას დასაქმებულთა 
უფლებების დაცვით გაერთიანების თავისუფლებასა და კოლექტიურ გარიგებასთან დაკავშირებით. მე-2 სტანდარტი 
მოიცავს დებულებებს თანაბარი შესაძლებლობებისა და სხვადასხვა ტიპის დასაქმებულთა, მათ შორის ძირითადი 
დასაქმებულების შესახებ, შეეხება სექსუალური ექსპლუატაციის, ძალადობისა და შევიწროების (SEAH) რისკებს, იძულებითი 
და ბავშვთა შრომის თავიდან აცილებას, უზრუნველყოფს დასაქმებულთა ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას, 
უზრუნველყოფს საჩივრების განხილვის მექანიზმების ხელმისაწვდომობას, მართავს დასაქმებულთა შემოდინებას თემში, 
ადგენს შრომის მართვის დაგეგმვის პროცესებს, რომლებიც შეესაბამება პროექტის მასშტაბებს. 

სტანდარტი 3 (ESS3): დაბინძურების პრევენცია და რესურსების ეფექტიანობა  

მე-3 სტანდარტი (ESS3) აღიარებს, რომ ეკონომიკური საქმიანობა ხშირად აბინძურებს ჰაერს, წყალს და ნიადაგს 
და მოიხმარს ამოწურვად  რესურსებს იმ დონეზე, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ადამიანებს, ეკოსისტემის 
მომსახურებებსა და გარემოს. იგი მოიცავს დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის მიდგომებს; სათბური გაზების 
გაფრქვევის თავიდან აცილებას და მინიმუმამდე შემცირებას; და სხვა ახლად წარმოქმნილ საკითხებს, როგორიცაა, 
მაგალითად, ცირკულარული ეკონომიკის ხელშეწყობა და პლასტმასისა და ვერცხლისწყლის მართვა. მე-3 სტანდარტი 
კვლავ მოითხოვს დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის ტექნოლოგიებს, განიხილავს მნიშვნელოვან ზღვარს 
სათბური გაზებისთვის და გამოიყენებს საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამის ღონისძიებებს. 

ADB გეგმავს მსესხებლებისა და დამკვეთებისთვის დანერგოს 9 გარემოსდაცვითი და სოციალური
სტანდარტი, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში. ESS სტანდარტები განავრცობს
უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებით (SPS) განსაზღვრულ სფეროებს დამატებითი საკითხებით, რათა
გათვალისწინებულ იქნას წარსული გამოცდილება და მოიცვას ახლად წარმოქმნილი საკითხები და
საჭიროებები. ESS სტანდარტები ჯერ ისევ შემუშავების პროცესშია და შესაძლებელია მათი დანერგვა ან
გავრცობა საბოლოო ანალიზისა და დაინტერესებული მხარეების შენიშვნების საფუძველზე.



სტანდარტი 4 (ESS4): ჯანდაცვა და უსაფრთხოება  
მე-4 სტანდარტი (ESS4) აღიარებს რისკების კონტროლის იერარქიის შესაბამისად ჯანმრთელობის, 
უსაფრთხოებისა და დაცულობის რისკების, მათ შორის კლიმატური რისკების მართვის მნიშვნელობას 
დასაქმებულთა და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი თემებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულები არიან 
პროექტით გათვალისწინებულ საქმიანობასთან. საპროექტო საქმიანობამ, მოწყობილობამ და ინფრასტრუქტურამ 
შესაძლოა გაზარდოს დასაქმებულთა და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი თემების ჯანმრთელობის, 
უსაფრთხოებისა და დაცულობის რისკები პროექტის ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე. მე-4 სტანდარტი ადგენს და განმარტავს 
მიზანს, გამოყენების ფარგლებს, მსესხებლის/დამკვეთის მოთხოვნებს, რათა უზრუნველყოს დასაქმებულთა, აქტივებისა 
და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი თემების უსაფრთხოება და დაცულობა.     

სტანდარტი 5 (ESS5): მიწის შესყიდვა და იძულებითი განსახლება 
მე-5 სტანდარტი (ESS5) მოიცავს პროექტის ფარგლებში მიწის ნებაყოფლობით და იძულებით შესყიდვასა და
მიწათსარგებლობის შეზღუდვას. სტანდარტი ადგენს დებულებებს, რათა თავიდან აიცილოს, მინიმუმამდე
დაიყვანოს და შეამციროს შესაბამისი ზემოქმედება ჩანაცვლების პრინციპის საფუძველზე აქტივებისა და
საარსებო წყაროების აღდგენის გზით. მე-5 სტანდარტი ასევე ითვალისწინებს კონსულტაციის მიდგომის
გამოყენებას განსახლებული ადამიანების ცხოვრების სტანდარტის გასაუმჯობესებლად.  

სტანდარტი 6 (ESS6): ბიომრავალფეროვნება და ბუნებრივი რესურსების 
მდგრადი მართვა
მე-6 სტანდარტის (ESS6) მიზანია მეტი სიცხადე შეიტანოს და დამატებითი მითითებები გასცეს საბაზისო 
მონაცემების შეგროვების; კრიტიკული ჰაბიტატების განსაზღვრის; დაცულ ტერიტორიებზე განვითარებული 
მოვლენების განსაზღვრის; ეკოსისტემური მომსახურებების შეფასებისა; და ბიომრავალფეროვნებაზე 
ზემოქმედებების დადგენის ირგვლივ. მე-6 სტანდარტი შესაძლოა მოიცავდეს სავარაუდო აკრძალულ ზონებს; 
კრიტიკული ჰაბიტატების კრიტერიუმებისა და დაცვის გაძლიერებას; ბიომრავალფეროვნების საკომპენსაციო 
ღონისძიებების გამოყენების შეზღუდვას; და კონკრეტული მოთხოვნების განსაზღვრას ეკოსისტემური 
მომსახურებების შეფასებისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მიზნით.

სტანდარტი 7 (ESS7): ინდიგენური (აბორიგენული) მოსახლეობა  
მე-7 სტანდარტის (ESS7) მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს პროექტით გათვალისწინებული უარყოფითი
ზემოქმედება ინდიგენური (აბორიგენული)  მოსახლეობის თემებზე და უზრუნველყოს, რომ მათ პროექტიდან
მიიღონ კულტურულად მიზანშეწონილი სარგებელი, ისე, რომ დაცული იქნას მათი უფლებები, ღირსება,
კულტურა და ცხოვრების წესი. პროექტთან დაკავშირებით თავისუფალი, წინასწარი და ინფორმირებული
თანხმობის მოთხოვნის დადგენა უზრუნველყოფს მე-7 სტანდარტის მიზნების უკეთ მიღწევას. 

სტანდარტი 8 (ESS8): კულტურული მემკვიდრეობა 
მე-8 სტანდარტი (ESS8) აღიარებს, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არის აქტივი ეკონომიკური და სოციალური
განვითარებისთვის, ღირებული სამეცნიერო და ისტორიული ინფორმაციის წყარო და ადამიანების კულტურული
იდენტობისა და პრაქტიკის განუყოფელი ნაწილი. მე-8 სტანდარტის მიზანია შეინარჩუნოს და დაიცვას 
მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა და იგი განსაზღვრავს ღონისძიებებს, რათა
მიმართულება მისცეს მსესხებლებსა და დამკვეთებს, რომ მათ თავიდან აიცილონ და შეამცირონ კულტურულ
მემკვიდრეობაზე მავნე ზემოქმედება. აღნიშნული მოიცავს დაინტერესებულ მხარეებთან ეფექტური და კონსტრუქციული
კონსულტაციების, შემარბილებელი ღონისძიებების იერარქიის დანერგვისა და კულტურული მემკვიდრეობის აქტივების
მდგრადი გამოყენებით მიღებული სარგებლის სამართლიანი განაწილების უზრუნველყოფას. 

სტანდარტი 9 (ESS9): დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა და ინფორმაციის 
გამოქვეყნება   
მე-9 სტანდარტი (ESS9) აღიარებს პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისა და მათი თემების, 
ასევე მასპინძელი თემების, დასაქმებულთა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ღია, უწყვეტი და გამჭვირვალე 
ჩართულობის მნიშვნელობას. მე-9 სტანდარტი უზრუნველყოფს დაინტერესებულ მხარეთა ინკლუზიურ და სადამსჯელო 
ზომებისგან თავისუფალ ჩართულობას, ნერგავს გენდერული თანასწორობის პრინციპებს და მუშაობს პროექტის 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ დაუცველ ჯგუფებთან. იგი მოითხოვს, რომ დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 
აქტივობები პროექტის ხასიათისა და მასშტაბის პროპორციული იყოს.



9 ESS სტანდარტთან ერთად, განახლებულ პოლიტიკაში ასევე განიხილება უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული ახლად წარმოქმნილი სფეროების გათვალისწინება. კლიმატის ცვლილება აისახება
დაბინძურების პრევენციისა და რესურსების ეფექტიანობის, ასევე თემის ჯანდაცვის და უსაფრთხოების;
ბიომრავალფეროვნებისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის; და ინდიგენური (აბორიგენული)
მოსახლეობის სტანდარტებში. მეტი აქცენტი გაკეთდება გენდერულ თანასწორობასა და დაუცველი
ჯგუფების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ბავშვების საჭიროებებზე.
შესაბამის სტანდარტებში ასევე გათვალისწინებული იქნება მრავალმხრივი ფინანსური ინსტიტუტების
განახლებულ პოლიტიკასა და სახელმძღვანელო დოკუმენტებში ბოლო პერიოდში განსაზღვრული ახალი
საკითხები, როგორიცაა, მაგალითად პირველადი მიწოდების ჯაჭვის რისკები; სექსუალური
ექსპლუატაცია, ძალადობა და შევიწროება (SEAH); ასევე სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული
იდენტობა და გამოხატვა; და სექსუალური მახასიათებლები (SOGIESC). 

PHASE 3
(Sept 2022 - March 2023) 

ADB იყენებს ყოვლისმომცველ მიდგომას, რათა უზრუნველყოს დაინტერესებულ მხარეთა
მიზანშეწონილი და ინკლუზიური ჩართულობა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის
(SEP) შესაბამისად. აღნიშნული პროცესი წარმოდგენილია ქვემოთ: 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის

5. სხვა რომელი თემებისა და ახლად წარმოქმნილი 
საკითხების გათვალისწინება განიხილება 
განახლებულ პოლიტიკაში? 

6. როგორ ცდილობს ADB მიიღოს შენიშვნები
დაინტერესებული მხარეებისგან

მრავალფეროვანი
მონაწილეობა და
ინკლუზიური პროცესი 

§ ინტერესისა და მონაწილეობის
განცდის ჩამოყალიბება უსაფრთხოების
პოლიტიკის განხილვისა და განახლების
პროცესთან დაკავშირებით

ღია, უსაფრთხო და ციკლური
პროცესის მეშვეობით აქტიური
მონაწილეობის უზრუნველყოფა 

§ პროცესის, შინაარსისა და
შედეგების შესახებ გასაგები
ინფორმაციის მიწოდებამ

ი
ზ
ნ
ე
ბ
ი

 

ფაზა 1 (2020 წლის ივნისი -
2021 წლის მაისი) 

ფაზა 2 (2021 წლის ივნისი - 
2022 წლის დეკემბერი) 

საწყისი საორიენტაციო
მუშაობა 
დაინტერესებულ
მხარეთა ჩართულობის
გეგმის მომზადება 
საწყისი საინფორმაციო
სესიები წევრ
ქვეყნებთან და
საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებთან 

ანალიტიკური კვლევები 
რეგიონული კონსულტაციები 
კერძო სექტორის
დამკვეთებთან
კონსულტაციები/დისკუსიები
ფოკუს ჯგუფებთან 
კონსულტაციები ქვეყნის
წარმომადგენლებთან და
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ
მოხვედრილ მოსახლეობასთან
შერჩეულ განვითარებად წევრ
ქვეყნებში 

განახლებული
პოლიტიკის
პროექტის მომზადება
და დასრულება
კონსულტაციები
პოლიტიკის
პროექტისა და
საბოლოო
პოლიტიკის შესახებ

პ
რ
ო
ც
ე
ს
ი

 

ფაზა 3 (2022 წლის 
დეკემბერი  - 2023 
წლის ოქტომბერი) 

დამატებითი ინფორმაციისა და შენიშვნებისთვის დაუკავშირდით
აზიის განვითარების ბანკის მდგრადი განვითარებისა და

კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტს: 

+63 8632-4444 
local 70747

safeguardsupdate@adb.org  ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის
განხილვა და განახლება 

#ADBsafeguardreview  

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში გრაფიკი შეიძლება გადაიხედოს და განახლდეს 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2ICC%20brochure_translation%20table%20GEO.docx
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2
mailto:safeguardsupdate@adb.org
https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview

