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We express our sincere 
gratitude for providing 
assistance in development 
of the Atlas:

დახმაჽებისათვის 
მადლობას ვუხდით:

Annex
დანაჽთი7

საქაჽთველოს გაჽემოს და�ვისა და სოფლის მეუჽნეობის სამინის�ჽოს

ეჽოვნულ სა�ყეო სააგენ�ოს

და�ული �ეჽი�ოჽიების სააგენ�ოს

საქაჽთველოს ს�ა�ის�იკის ეჽოვნულ სამსახუჽს

საქაჽთველოს განათლების, მე�ნიეჽების, კულ�უჽისა და სპოჽ�ის სამინის�ჽოს

საქაჽთველოს ჽეგიონული განვითაჽებისა და ინფჽას�ჽუქ�უჽის სამინის�ჽოს

საქაჽთველოს ეკონომიკისა და მდგჽადი განვითაჽების სამინის�ჽოს

საქაჽთველოს იუს�ი�იის სამინის�ჽოს

შპს ჯეოლენდს

ემილ �ეჽეთელს

მეჽაბ გაფჽინდაშვილს

ჽამაზ ჭითანავას

დევიდ ჽოსი�ეჽს

ჯანეკ ე�ემას

ლევან ჯავახიშვილს

ავთანდილ მახაჽაშვილს

ბაადუჽ უკლებას

ლია მეგჽელიძეს

ნანა კვიჽკველიას

გიგლა თამაზაშვილს

ვაჟა �ჽაპაიძეს

ნათია იოჽდანიშვილს

ლიანა ახობაძეს

ლელა ჯანაშიას

ჰამფჽი ლეგს

ნინო გაფჽინდაშვილს

თამაჽ გელდიაშვილს

მეგი გამ�კი�ულაშვილს

გიოჽგი ლომსაძეს

ნინო მიგჽიაულს

ანა მენაბდეს

ემილ დოფეიდეს

ჯოანა ლუიჯენს

ბაჽ� კჽოლს

საბინ მაჽეხს

მიხიელ დამენს

მაიკ მაქქოლს

იავენ მას

ან�ონი ალკაზაჽ �აჽაგუელს

სამჯანა გიმიჽს

Global Forest Watch-სა და მსოფლიო ჽესუჽსების ინს�ი�უ�ს  

ხემ�ენაჽეულობის საფაჽის მა�ებისა და კლების ჽუკების მო�ოდებისათვის

Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia
National Forest Agency
Agency of Protected Areas
National Statistic Office of Georgia
Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia
Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Ministry of Justice of Georgia
Geoland Ltd.
Emil Tsereteli
Merab Gaprindashvili
Ramaz Chitanava
David Rossiter
Janneke Ettema
Levan Javakhishvili
Avtandil Makharashvili
Baadur Ukleba
Lia Megrelidze
Nana Kvirkvelia
Gigla Tamazashvili
Vaja Trapaidze
Natia Iordanishvili
Liana Akhobadze
Lela Janashia
Humfrey Legge
Nino Gaprindashvili
Tamar Geldiashvili
Megi Gamtkitsulashvili
Giorgi Lomsadze
Nino Migriauli
Ana Menabde
Emile Dopheide
Joan Looĳen
Bart Krol
Sabine Maresch
Michiel Damen
Mike McCall
Yawen Ma
Antoni Alcaraz Tarraguel
Samjana Ghimire
Global Forest Watch and World Resource Institute  
for providing tree cover gain and tree cover loss maps
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Scale:  1:1 500 000
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Source: Base map data provided by the Geoland  was further elaborated by the CENN/ITC
SRTM DEM is used as terrain source
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Source Table

Meteorological stations 1

ნალექები (მმ)

Precipitation (mm)

Meteorological stations 2 (snow avalanche depth)
MODIS-ის თოვლის საფაჽი

MODIS snow cover

Yearly maximum snow depth (cm)
ჰიდჽოლოგიუჽი სადგუჽები/საგუშაგოები

Hydrological stations/posts
მდინაჽის მაქსიმალუჽი ხაჽჯი (მ3

River maximum discharge (m3/sec)/height (cm)
MODIS
MODIS burned areas 
დაფიქსიჽებული თოვლის ზვავები

Recorded snow avalanches

Recorded landslides

Recorded mudflows

Recorded rockfalls

Recorded earthquakes

Digital elevation model (DEM)
გზები

Roads
ჽკინიგზა

Railroad
ნავთობსადენი, გაზსადენი

Oil pipeline, gas pipeline
ჰიდჽოლოგია

Hydrology

Reservoirs, lakes

Settlements

Administrative units

Land cover - 1

NEA

NEA

Stations were located using old topographic maps and aerial images 

MYD10CM-ის თოვლის საფაჽი 

“„

MYD10CM Snow Cover (NSIDC)

Climate Catalog Book of USSR

Stations were located using old topographic maps and aerial images 

L. Tsanava, “Catastrophic floods, flashfloods and mudflows in Georgia”
MCD45A1

MCD45A1 Burned Area Product 

NEA

NEA

NEA

NEA

Ilia State University
ASTER GDEM აჽის METI-ს და NASA
ASTER GDEM is a product of METI and NASA
ჯეოლენდი/CENN 

Geoland/CENN
ჯეოლენდი/CENN 

Geoland/CENN

CENN

ჯეოლენდი/CENN 

Geoland/CENN
ჯეოლენდი/CENN 

Geoland/CENN
ჯეოლენდი/CENN 

Geoland/CENN
ჯეოლენდი/CENN 

Geoland/CENN

Geoland/The National Agency of Public Registry/CENN

Point shape file

Table 

Point shape file

HDF-EOS

Table

Point shape file

Table

GeoTIFF

პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file

Point shape file

Point shape file

Point shape file

Point shape file

GeoTIFF

ხაზოვანი შეიპფაილი

Linear shape file
ხაზოვანი შეიპფაილი

Linear shape file
ხაზოვანი შეიპფაილი

Linear shape filee
ხაზოვანი შეიპფაილი

Linear shape file
პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file

Point shape file
პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file
პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file

81 სადგუჽი

81 stations

83 სადგუჽი

83 stations
193 სადგუჽი

193 stations

Resolution: 5 km
193 სადგუჽი

193 stations
108 სადგუჽი

108 stations
108 სადგუჽი

108 stations

Resolution: 500 m
621 მოვლენა

621 events
690 მოვლენა

690 events 

230 მოვლენა

230 events 
113 მოვლენა

113 events 

2006 მოვლენა

2006 events

Resolution: ~30 m

Scale: 1:50,000

Scale: 1:50,000

Scale: 1: 25,000

Scale: 1:50,000

Scale: 1:50,000

–

1881-2010

–

2005-2011

1891-1965

–

1925-1992

2000-2011

–

–

–

–

453-2009

2011

2003-2009

2003-2009

–

2003-2009

2003-2009

2007

2007

2003-2009

/Data /Type თაჽიღი/Date /Source /Comment

ჯეოლენდი/საჯაჽო ჽეეს�ჽის ეჽოვნული სააგენ�ო/CENN 
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შენობები

Buildings

Climate zones
გვალვების ჽუკა

Drought map

Hailstorm map
გეოლოგია

Geology
გეომოჽფოლოგია

Geomorphology

Electric power
განივი კვეთები

Cross-sections

Forest 

Protected areas

Fire Brigade / Rescuer utilities

Cultural heritage

Educational facilities

Medical facilities

ჽაოდენობა საკჽებულოების მიხედვით

Number of pupils and school personnel per community

ჽაოდენობა საკჽებულოების მიხედვით

Number of medical beds, medical personnel per community

შესაძლებლობის პიჽების ჽაოდენობა მხაჽეების მიხედვით

Number of socially insecure persons & disabled persons per region

მშპ

GDP

მიხედვით

Number of population per district, regions
მოსახლეობის ჽაოდენობა საკჽებულოების მიხედვით

Number of population per community

Number of population per administrative levels of occupied territories

Active faults

პეჽიოდისთვის

ხემ�ენაჽეულობის საფაჽის მა�ება და კაჽგვა

ა/ჽ

PGA for different expedience

Average annual temperature 

Average annual precipitation

Forest cover for A/R of Abkhazia

Tree cover gain and loss

პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file

JPEG

JPEG

JPEG

პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file
პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file

JPEG

Excel

პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file
პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file

Excel

Point shape file

Point shape file

Point shape file

Excel

Excel

Excel

Excel

Excel

Excel

Excel

ხაზოვანი შეიპფაილი

Linear shape file

პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file

პოლიგონუჽი შეიპფაილი

Polygon shape file

Generic grid (raster) format

Generic grid (raster) format

GeoTIFF

Atlas of Georgia, 1964

NEA

NEA
ე. გამყჽელიძე

E. Gamkrelidze

Atlas of Georgia, 1964

USAID
Ministry of Energy and Natural Resources of Georgia, USAID

NEA; Ilia State University
ჯეოლენდი/CENN 

Geoland/CENN

NEA

Emergency Management Service (EMS)
ჯეოლენდი/Jumpstart Georgia
Geoland/Jumpstart Georgia
ჯეოლენდი/Jumpstart Georgia
Geoland/Jumpstart Georgia
ჯეოლენდი/Jumpstart Georgia
Geoland/Jumpstart Georgia

Emergency Management Department (EMD)

Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia

Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia

National Statistics Office of Georgia

National Statistics Office of Georgia

ჯეოლენდი

Geoland

National Statistics Office of Georgia

Ilia State University

Ilia State University, Institute of Earth Sciences

World Climate Data (BIO1) 

World Climate Data (BIO2) 
Landsat TM 4-5

Landsat TM 

Global Forest Watch

4-5 spectral images/ U.S. Geological Survey

Scale: 1: 2 000 000

Scale: 1:2 000 000

Scale: 1:1 000 000

Scale: 1:500 000

Resolution: 1 km

Resolution: 1 km

Resolution: 30 m 

2007

1964

2006

2008

–

1964

2011

2009

2009

2012

2012

2010

2009

2011

2009

2011

2011

2010

2011

2002

1989

1998

2000

2009

2009

2006-2007

2017

მხაჽეების 

გაჽემოს ეჽოვნული სააგენ�ო

სამსახუჽი

საავადმყოფოს სა�ოლებისა და სამედი�ინო პეჽსონალის

The National Agency of Public Registry
საჯაჽო ჽეეს�ჽის ეჽოვნული სააგენ�ო

/Data /Type თაჽიღი/Date /Source /Comment
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Analytical Hierarchical Process

ASTER Global Digital Elevation Map

Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer

Basic Data and Directions
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი

Baku–Tbilisi–Ceyhan Gas Pipeline
თანმიმდევჽულად უნალექო დღეების ჽაოდენობა

Consecutive Dry Days

Caucasus Environmental NGO Network
თანმიმდევჽულად ნალექიანი დღეების ჽაოდენობა

Consecutive Wet Days

Digital Elevation Model
გვალვა 

Drought

Disaster Risk Management

Disaster Risk Reduction

Digital Terrain Model
გაჽემოზე ზემოქმედების შეფასება 

Environmental Impact Assessment

Emergency Management Service

Economic and Social Research Institute

Earthquake

Flood

Gravity

Global Digital Elevation Map

Gross Domestic Product
ეჽოვნული ლაჽი – საქაჽთველოს ფულადი ეჽთეული

Georgian Lari – currency of Georgia

Geostationary Earth Orbit Tagged Image File Format

Geo Information Systems

Hierarchical Data Format – Earth Observing System

Hail Storm
საეჽთაშოჽისო შენობა-ნაგებობათა კოდი

International Building Code

International Decade for Natural Disaster Reduction

Inverse Distance Weighting

პჽოგჽამული უზჽუნველყოფა 

Integrated Land and Water Information System Remote Sensing and GIS software

International Strategy for Disaster Reduction

Faculty of Geo Information Science and Earth Observation, University of Twente

Joint Photographic Experts Group

და აშშ-ის გეოლოგიუჽი სამსახუჽის მიეჽ

Series of Earth-observing satellite missions jointly managed by NASA and the U.S. 
Geological Survey

Landslides

ევჽოპისთვის

Social Transformation Programme for Central and Eastern Europe

Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan

Mudflow 

Richter Seismic Magnitude Scale

The Ministry of Internal Affairs of Georgia

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

Scale of Seismic Intensity (Medvedev-Sponhouer-Karnik)

სამმაჽთველო

National Aeronautics and Space Administration

National Environmental Agency

Non-Governmental Organization
ეჽოვნული უშიშჽოების საბჭო

National Security Council
დინამიკუჽი მოდელიჽების უფასო პჽოგჽამული უზჽუნველყოფა 

A dynamic modelling free software for distributed simulation models in ecology, 
hydrology and geography

Portable Document Format

Peak Ground Acceleration

Peak Ground Velocity

Object-Relational Database Management System (ORDBMS)

გათვლებისა და გჽაფიკებისთვის

Programming language and software environment for statistical computing and 
graphics

Risk Communication

Rockfall
განმეოჽებადობის პეჽიოდი

Return Period
ეჽთ დღეში მოსული ჯამუჽი ნალექი

Maximum 1-day precipitation
ხუთ დღეში მოსული ჯამუჽი ნალექი

Maximum 5-day precipitation 

Spectral Acceleration
თოვლის ზვავი 

Snow Avalanche 
შაჰდენიზის გაზსადენი (ასევე სამხჽეთ კავკასიის ან ბაქო-თბილისი-

ეჽზუჽუმის გაზსადენი)

South Caucasus Pipeline (also: Baku-Tbilisi-Erzurum Pipeline, BTE pipeline or 
Shah-Deniz Pipeline)

A small program written for a command interpreter or another scripting language

Strategic Environmental Assessment
სეისმუჽი საფჽთხის შესაფასებელი პჽოგჽამული უზჽუნველყოფა, 

შემუშავებული ბ. ბენდეჽისა და დ.მ. პეჽკინსის მიეჽ

Computer program for seismic hazard estimation, by B. Bender and D.M. Perkins
GIS-ში

Shape file/Geospatial Vector Data Format for GIS

Spatial Multi-Criteria Evaluation

Web based Geo-Information System

Wildfire
1984

World Geodetic System 1984
ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი

Western Route Export Pipeline - The Baku–Supsa Pipeline
ძლიეჽი ქაჽი

Windstorms
1 განზომილებიანი

1 dimensional
2 განზომილებიანი

2 dimensional

AHP

ASTER 
GDEM

ASTER

BDD

BTC

CDD

CENN

CWD

DEM

DR

DRM

DRR

DTM

გზშ
EIA

EMS

ESRI

EQ

FL

G

GDEM

მშპ
GDP
GEL

GeoTIFF

GIS

HDF-EOS

HS

IBC

IDNDR

IDW

ILWIS

ISDR

ITC

JPEG

Landsat

LS

MATRA

METI

MF

Mg

MIA

MODIS

MEPA

MSK

NASA

NEA

NGO

NSC

PCRaster

PDF

გმა 

PGA

PGV

PostgreSQL

R

RC
ჽკ

RF

RP

Rx1

Rx5

SA

SA

SCP

ი
Script

სგშ 
SEA

SEISRISK III

Shp
შეიპფაილი

SMCE

Web-GIS

WF

WGS 84

WREP

WS

1D

2D

 Abbreviations

საქაჽთველოს გაჽემოს და�ვისა და სოფლის მეუჽნეობის სამინის�ჽო

სამსახუჽი

საქაჽთველოს შინაგან საქმეთა სამინის�ჽო
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Multi-hazard Risk Assessment: 
a Training Course Available in Georgian Language
იხილეთ/See: http://drm.cenn.org

მჽავალგვაჽი საფჽთხის ჽისკის შეფასება: 
გადამზადების ქაჽთულ ენაზე ხელმისა�ვდომი კუჽსი

მსოფლიო დგას კა�ას�ჽოფების ს�ჽაფად მზაჽდი ზემოქმედების პიჽისპიჽ. ჰიდჽომე�ეოჽოლოგიუჽი მოვლენების ზჽდასთან ეჽთად მჽავალი ფაქ�ოჽი ი�ვევს საზოგადოების მო�ყვლადობის ზჽდას, ჽა� უკავშიჽდება კლიმა�ის �ვლილებას. ს�იქიუჽი მოვლენების შესაძლო ზე-

გავლენა ძალიან დიდია, განსაკუთჽებით, განვითაჽებად ქვეყნებში; ამი�ომ მთავჽობებმა უნდა გაითვალის�ინონ ჽისკის შემ�იჽების ს�ჽა�ეგიები განვითაჽების გეგმების სხვადასხვა დონეზე. კა�ას�ჽოფული მოვლენების გამო გამო�ვეული შესაძლო დანაკაჽგის შეფასება მოითხოვს 

სივჽ�ით ანალიზს, ჽადგანა� ჽისკის შეფასების ყველა კომპონენ�ი განსხვავდება დჽოსა და სივჽ�ეში. ჽისკის შეფასება ეფექ�იანად მხოლოდ მაშინ შეიძლება განხოჽ�იელდეს, ჽოდესა� ის დაფუძნებულია ფაჽთო, მულ�იდის�იპლინუჽ შეს�ავლაზე, ჽომელი� ემყაჽება სივჽ�ულ 

ინფოჽმა�იას, მიღებულს დის�ან�იუჽი ზონდიჽების საშუალებით და სხვა �ყაჽოებიდან. აუ�ილებელია, ჽომ კა�ას�ჽოფის გეოინფოჽმა�იული მენეჯმენ�ის საკითხები გათვალის�ინებული იყოს საგანგებო მდგომაჽეობისათვის მზადების დაგეგმვის პჽო�ესში, სივჽ�ითი დაგეგმვის 

დჽოს და გაჽემოზე ზემოქმედების შეფასებისას. ამისათვის საჭიჽოა კომპე�ენ�უჽობის უზჽუნველყოფა და კა�ას�ჽოფის მენეჯმენ�ის ისეთი ექსპეჽ�ებისა და პჽოფესიონალების მომზადება, ჽოგოჽები� აჽიან მგეგმავები, ინჟინჽები, აჽქი�ექ�ოჽები, გეოგჽაფები, გაჽემოს შეს�ა-

ვლის სპე�იალის�ები, უნივეჽსი�ე�ის მას�ავლებლები და ა.შ. UN-ISDR ჰიოგოს 2005-2015 ��. სამოქმედო ჩაჽჩო ხელშეკჽულება ჽისკის შეფასებასა და განათლებას მიიჩნევს უახლოესი �ლების მოქმედების განვითაჽების ოჽ უმთავჽეს სფეჽოდ. 

მიზნები
აღნიშნული კუჽსი მოი�ავს შემდეგ პჽო�ედუჽებს: შეაგჽოვოს, ანალიზი გაუკეთოს და შე-

აფასოს ბუნებჽივი და ადამიანის ზემოქმედებით გამო�ვეული საფჽთხეების (ჽოგოჽები�აა 

გეოლოგიუჽი საფჽთხეები, ჰიდჽომე�ეოჽოლოგიუჽი საფჽთხეები, გაჽემო საფჽთხეები 

და �ექნოლოგიუჽი საფჽთხეები) ჽისკის შეფასების სივჽ�ითი ინფოჽმა�ია. ეს კუჽსი იქნე-

ბა თქვენი მეგზუჽი ჽისკის შეფასების მთლიან პჽო�ესში, ჽომელსა� განვახოჽ�იელებთ 

ეჽთ-ეჽთი განვითაჽებადი ქვეყნის ქალაქის კონკჽე�ული შემთხვევის საფუძველზე. 

ამ კუჽსის ბოლოს თქვენ შეძლებთ:

1. ჩას�ვდეთ საფჽთხის შეფასების აზჽს, შეძლოთ ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი ელემენ�ების ჽუ-

კაზე გამოსახვა, ზიანისა და ჽისკის შეფასება;

2. სივჽ�ითი მონა�ემების აუ�ილებელი პიჽობების ფოჽმულიჽება ჽისკის შეფასებისათვის;

3. ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი ელემენ�ების მონა�ემთა ბაზის �აჽმოება GIS-ის გამოყენებით;

4. საფჽთხის მონა�ემებისა და მეთოდების აუ�ილებელი პიჽობების ფოჽმულიჽება;

5. სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება ზაჽალის შეფასებისას;

6. ჽისკის ჽუკების �აჽმოება ჽაოდენობჽივი და თვისობჽივი მეთოდების გამოყენებით;

7. შეგეძლოთ ჽისკის დონის განსაზღვჽის განხოჽ�იელება თქვენს პჽაქ�იკაში.

კუჽსი შექმნილია ყველასათვის, ვინ� უნდა განახოჽ�იელოს ჽისკის შეფასება და საჭიჽო-

ებს �ოდნასა და უნაჽს GIS-ის გამოყენებით პჽო�ედუჽების შესჽულებისათვის. ესენი შეი-

ძლება იყვნენ პჽოფესიონალები, ჽომლები� მუშაობენ NGO-სა და სამთავჽობო ოჽგანი-

ზა�იებში, ჽომლები� კავშიჽში აჽიან კა�ას�ჽოფის ჽისკის მენეჯმენ�თან. ეს კუჽსი ასევე 

შეიძლება გამოიყენონ ინჟინჽებმა, აჽქი�ექ�ოჽებმა, გეოგჽაფიისა და გაჽემოს და�ვის 

სპე�იალის�ებმა, უნივეჽსი�ე�ის მას�ავლებლებმა. სასუჽველია, �ო�აოდენი �აჽმოდგენა 

გქონდეთ GIS-ის გეოსაინფოჽმა�იო სის�ემის შესახებ, თუმ�ა ეს აჽ აჽის სავალდებულო, 

ჽადგან კუჽსის ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყოლა მონა�ილეებს საშუალებას მის�ემს, ს�ჽაფად აითვისონ 

GIS-ის პჽოგჽამის მაჽთვისათვის საჭიჽო ძიჽითადი უნაჽები. 

კუჽსის ს�ჽუქ�უჽა
კუჽსი შედგება ჽამდენიმე სესიისაგან. ქვემოთ მო�ემულია სესიების მოკლე და და�ვჽილე-

ბითი შინააჽსი.

შესავალი

თეოჽია: კუჽსის შესავალი, მიზნები, ს�ჽუქ�უჽა, აგებულება, საჭიჽო მასალის ახსნა-განმა-

ჽ�ება.

პჽაქ�იკა: ILWIS-ის პჽოგჽამული უზჽუნველყოფის ინს�ალა�ია.

სესია 1: შესავალი კა�ას�ჽოფების ჽისკის მაჽთვასთან მიმაჽთებაში

თეოჽია: შესავალი კა�ას�ჽოფის ჽისკის მაჽთვასა და ჽისკის შეფასებაში.

სავაჽჯიშო: საფჽთხის პჽოფილის შექმნა კა�ას�ჽოფების შესახებ მონა�ემთა ბაზების გა-

მოყენებით. შესავალი ILWIS-ისა და ჽისკსითის მონა�ემების შესახებ. სხვადასხვა საფჽთხის 

პჽობლემების შეს�ავლა მაღალი გაჽჩევადობის გამოსახულებების შეფასებით.

Objectives
Course deals with the procedures to collect, analyse and evaluate spatial information for risk 
assessment from natural and human-induced hazards (such as geological hazards, hydrometeo-
rological hazards, environonmetal hazards and technological hazards). The course will guide you 
through the entire process of risk assessment, on the basis of a case study of a city exposed to 
multiple hazards, in a developing country.
At the end of this course you will be able to:
1. understand the concepts of hazard assessment, elements at risk mapping, vulnerability 

assessment, and risk assessment;
2. formulate the spatial data requirements for risk assessment;
3.  generate an elements at risk data base using GIS;
4.  formulate the requirements of hazard data and methods;
5.  apply various methods for vulnerability assessment;
6.  generate risk maps using qualitative and quantitative methods;
7.  have insight in how a risk assessment could be carried out in your own situation;
This course is designed for all those who have to carry out risk assessment and need knowledge 
and skills on the procedures to do that using a GIS. These include professionals working in NGOs 
and governmental organisations related with DRM, but also professionals, planners, engineers, 
architects, geographers, environmental specialists, university teachers. Some basic background 

The world is confronted with a rapidly growing impact of disasters, due to many factors that cause an increase in the vulnerability of society combined with an increase in (hydrometeorological) hazard events related to climatic change. The possible impacts of hazardous events are large, espe-
cially in developing countries and governments have to incorporate risk reduction strategies in development planning at different levels. The evaluation of the expected losses due to hazardous events requires a spatial analysis, as all components of a risk assessment differ in space and time. 
Therefore risk assessment can only be carried out effectively when it is based on extensive, multidisciplinary studies on the basis of spatial information, derived from Remote Sensing and other sources. There is an urgent need to include the concepts of disaster geo-information management into 
emergency preparedness planning, spatial planning and environmental impact assessment. This requires capacity building and training of disaster management experts and professionals, such as planners, engineers, architects, geographers, environmental specialists, university teachers etc. 
The Hyogo framework of action 2005-2015 of the UN-ISDR indicates risk assessment and education as two of the key areas for the development of action in the coming years.

in Geographic Information Systems is desirable, although not strictly required, as the course 
follows a step-by-step approach which allows participants to rapidly acquire the basic skills in 
handling GIS software.

Course Structure
The course is composed of a number of sessions. Below is a summary of the sessions and de-
tailed content.
Getting started
Theory: Introduction to the course, objectives, structure, and set-up. Explanation of the available 
materials.
Activities: Install ILWIS software.
Session 1: Introduction to Disaster Risk Management

Theory: Introduction to DRM and risk assessment.
Exercise: Generation of a hazard profile using disaster databases; Introduction to ILWIS, and in-
troduction to the RiskCity dataset. Learn the various hazard problems by evaluating high resolu-
tion images.
Session 2: Obtaining spatial data for risk assessment

Theory: Presentation of data requirements for the various types of hazards. Sources of spatial 
data.

Exercises: Defining spatial data requirements for risk assessment; Internet search for information 
on risk assessment; acquiring free and low cost data; generating three dimensional image data 
using Google Earth; stereo image interpretation.
Session 3: Hazard assessment

Theory: Hazard types; Main concepts of hazard assessment; Frequency magnitude – relation-
ships.
Exercises: Frequency assessment; Selection of hazard assessment example (flooding, landslides, 
earthquakes, technological hazards, volcanic hazards etc)
Session 4: Elements at risk assessment

Theory: Types of elements at risk; classification of buildings, infrastructure, lifelines, critical facil-
ities; population information; collection of elements at risk information.
Exercise: Generating an elements at risk database from scratch; Generating an elements at risk 
database using available data (building footprint map, census data, etc) ; Participatory GIS
Session 5: Vulnerability assessment

Theory: Types of vulnerability; social vulnerability; physical vulnerability; methods for vulnerabil-
ity assessment; participatory GIS; Spatial Multi Criteria Evaluation
Exercises: Defining vulnerability curves; Spatial Multi-criteria evaluation for vulnerability assess-
ment
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სესია 2: ჽისკის შეფასებისათვის საჭიჽო სივჽ�ული მონა�ემების მოპოვება

თეოჽია: მონა�ემთა საჭიჽოებების პჽეზენ�ა�ია სხვადასხვა �იპის საფჽთხეებისათვის. სივ-

ჽ�ული მონა�ემების �ყაჽოები.

სავაჽჯიშოები: ჽისკის შეფასებისათვის საჭიჽო სივჽ�ული მონა�ემების მოთხოვნების და-

დგენა. ჽისკის შეფასებისათვის საჭიჽო ინფოჽმა�იის ძებნა ინ�ეჽნე�ით. ღია და დაბალი 

ღიჽებულების მონა�ემების მოპოვება; სამგანზომილებიანი გამოსახულების მონა�ემების �ა-

ჽმოება Google Earth-ის მეშვეობით. ს�ეჽეოგამოსახულების ინ�ეჽპჽე�ა�ია. 

სესია 3: საფჽთხის შეფასება

თეოჽია: საფჽთხეების �იპები; საფჽთხეების შეფასების ძიჽითადი კონ�ეფ�იები; სიხშიჽისა 

და სიძლიეჽის (მაგნი�უდა) უჽთიეჽთკავშიჽი.

სავაჽჯიშოები: სიხშიჽის შეფასება; საფჽთხეების შეფასების მაგალითების შეჽჩევა: �ყალდი-

დობა, მე�ყჽები, მი�ისძვჽები, �ექნოლოგიუჽი საფჽთხეები, ვულკანუჽი კა�ას�ჽოფები და 

სხვ.

სესია 4: ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფ ელემენ�თა შეფასება

თეოჽია: ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფ ელემენ�თა �იპები; შენობების კლასიფიკა�ია, ინფჽას�-

ჽუქ�უჽა, სასი�ო�ხლოდ აუ�ილებელი კომუნიკა�იები, კჽი�იკული ნაგებობები; ინფოჽმა-

�ია მოსახლეობის შესახებ, ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფ ელემენ�ებზე ინფოჽმა�იის შეგჽოვება.

სავაჽჯიშო: ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი ელემენ�ების მონა�ემთა ბაზის �აჽმოება; ჽისკის პიჽის-

პიჽ მყოფი ელემენ�ების მონა�ემთა ბაზის �აჽმოება ხელმისა�ვდომი მონა�ემების გამოყე-

ნებით (შენობათა ნაკვალევის ჽუკის შექმნა, ს�ა�ის�იკუჽი მონა�ემები და სხვ.); თანამონა-

�ილეობჽივი GIS.

სესია 5: მო�ყვლადობის გამოანგაჽიშება

თეოჽია: მო�ყვლადობის �იპები; სო�იალუჽი ზაჽალი; ფიზიკუჽი ზაჽალი; ზაჽალის შეფა-

სების მეთოდები; თანამონა�ილეობჽივი GIS, სივჽ�ითი მჽავალკჽი�ეჽიუმიანი შეფასება.

სავაჽჯიშოები: მო�ყვლადობის მჽუდის დადგენა; მო�ყვლადობის შეფასება სივჽ�ითი მჽა-

ვალკჽი�ეჽიუმიანი მეთოდის გამოყენებით.

სესია 6: ჽისკის განსაზღვჽა

თეოჽია: დანაკაჽგის შეფასების მოდელები; HAZUS; თვისობჽივი ჽისკის შეფასება; ჽისკის 

ხაჽისხობჽივი შეფასება; �ყალდიდობის ჽისკის საფუძვლები; სეისმუჽი ჽისკი, მე�ყჽისა და 

�ექნოლოგიუჽი ჽისკის შეფასება.

სავაჽჯიშოები: ჽისკის მჽუდის შექმნა; ჽისკის შეფასების მეთოდების შეჽჩევა: �ყალდიდო-

ბა, მი�ისძვჽები, მე�ყჽები, �ექნოლოგიუჽი საფჽთხეები; მჽავალგვაჽი საფჽთხის ჽისკის 

შეფასება.

სესია 7: ჽისკის მაჽთვა

თეოჽია: ჽისკის გათვლა; ჽისკის მაჽთვა; ჽისკის კომუნიკა�ია; ჽენ�აბელობის (ჩოს� ბე-

ნეფი�) ანალიზი; ჽისკინფოჽმა�იის გამოყენება საგანგებო მდგომაჽეობის დაგეგმვისათვის, 

სივჽ�ით დაგეგმაჽებასა და გაჽემოზე ზემოქმედების შეფასებაში.

სავაჽჯიშოები: ჽისკინფოჽმა�იის გამოყენება კა�ას�ჽოფის �ინააღმდეგ მზადყოფნისთვის; 

ჽენ�აბელობის ანალიზი.

სესია 8: საბოლოო პჽოექ�ი და გამო�და

დისკუსია: ჽოგოჽ განვახოჽ�იელოთ ასეთი კვლევა თქვენს �ეჽი�ოჽიაზე. საბოლოო პჽო-

ექ�ი: ჽისკის შეფასებასთან დაკავშიჽებული პჽოექ�ის თემის შეჽჩევა და მისი გამოყენება 

ჽისკის მაჽთვაში.

გამო�და: მჽავალპასუხიანი �ეს�იდან ს�ოჽი ვაჽიან�ის აჽჩევა.

სა�ჽენინგო მასალების აგებულება
სა�ჽენინგო მასალები შედგება შემდეგი კომპონენ�ებისაგან:

სახელმძღვანელო �იგნი

შედგება 8 თავისა და შესავლისაგან, ჽომელსა� ისეთივე აგებულება აქვს, ჽოგოჽი� ზემოხ-

სენებულ სესიებს. სახელმძღვანელო �იგნის თითოეულ სესიაში �აჽმოდგენილია:

● თეოჽიული მასალა: ჽომელი� მეგზუჽობას გაგი�ევთ სესიის განმავლობაში, აშუქებს მთა-

ვაჽ თეოჽიულ ასპექ�ებს და მოი�ავს მოკლე დავალებებს, კითხვებს და უკავშიჽდება შე-

საბამის ინ�ეჽნე�საი�ებს.

● დავალებები: სახელმძღვანელო �იგნში თეოჽიასთან ეჽთად თქვენ იპოვით ბევჽ ამო�ა-

ნას, სადა� მოითხოვენ გაჽკვეული მ�იჽე დავალებების შესჽულებას, ჽომლები� დაგეხ-

მაჽებათ, უკეთ გაიგოთ თეოჽია და გამოიყენოთ ის თქვენს პჽაქ�იკულ საქმიანობაში. ამ 

დავალებების პასუხის �აჽდგენა აჽ აჽის საჭიჽო.

● თვითშემო�მება – ყველა სესიას აქვს თვითშემო�მების �ეს�ი.

● დამა�ებითი საკითხავი

ჽისკსითის სავაჽჯიშოების �იგნი

ჽისკსითის სავაჽჯიშოთა აღ�ეჽა. სავაჽჯიშოები ისეა და�ეჽილი, ჽომ საჭიჽოების შემთხვე-

ვაში ს�უდენ�ებმა შეასჽულონ მოქმედება GIS-ის გამოყენებით. სავაჽჯიშოების შესჽულების 

ინს�ჽუქ�იები მო�ემულია სჽულად (ე.�. “სამზაჽეულო �იგნის” ს�ილში). ასე ჽომ, მათი გა-

ნხოჽ�იელება ადვილია იმ პიჽებისთვისა� კი, ვისა� აჽანაიჽი გამო�დილება აჽ აქვს LWIS-ის 

პჽოგჽამაში. აჽსებობს კიდევ დამა�ებითი [აჽჩევითი] სავაჽჯიშოები, ჽომელთა შესჽულება 

მოითხოვს ამ პჽოგჽამის უფჽო ღჽმა �ოდნას: “Optional exercises for experienced ILWIS 

users” (აჽჩევითი სავაჽჯიშოები LWIS-ის გამო�დილი მომხმაჽებლებისათვის). ამასთან, ინ-

ს�ჽუქ�იები აჽ აჽის “სამზაჽეულო �იგნის ს�ილში” და მოითხოვს იმის �ოდნას ILWIS-ის მო-

მხმაჽებლებისაგან, თუ ჽოგოჽ გადაჭჽან �ალკეული (სპე�იფიკუჽი) პჽობლემები LWIS-ს-

თან ეჽთად. LWIS-ის გამოუ�დელმა მომხმაჽებლებმა დასა�ყისში შეიძლება გამო�ოვონ ეს 

სავაჽჯიშოები. 

DVD

სას�ავლო კუჽსის DVD მოი�ავს შემდეგ მასალას:

● შესავალი ვიდეო სას�ავლო კუჽსისათვის.

● ILWIS-ის პჽოგჽამა მომხმაჽებელთათვის, დამხმაჽე სახელმძღვანელოსთან ეჽთად.

● კუჽსის გასავლელად საჭიჽო ზოგიეჽთი სხვა ზოგადი პჽოგჽამა (Acrobat reader და სხვ.).

● სახელმძღვანელო �იგნის თავები, ჽოგოჽ� PDF-ის ფაილები.

● ჽისკსითის სავაჽჯიშოების აღ�ეჽა, ჽოგოჽ� PDF-ის ფაილები.

● ჽისკსითის სავაჽჯიშოების მონა�ემები.

● დემოვიდეოები ჽისკსითის სავაჽჯიშოების ნა�ილის ასახსნელად.

Session 6: Risk estimation

Theory: Loss estimation models; HAZUS; qualitative risk assessment; Quantitative Risk Assess-
ment; basics of flood risk, seismic risk, landslide and technological risk assessment;
Exercises: Creating risk curves; Selection of risk assessment method: flooding, earthquakes, 
landslides, technological. Multi-hazard risk assessment.
Session 7: Risk management

Theory: Risk evaluation; risk governance; risk communication; cost benefit analysis; Using risk 
information for emergency planning; spatial planning, and Environmental Impact Assessment
Exercises: Use risk information for disaster preparedness; Cost benefit analysis.
Session 8: Final project and examination

Discussion: How to do such a study in your area?
Final project: Selection of project topic related to risk assessment and its use in risk management
Examination: multiple choice exam.

Structure of the Training Materials
The training materials consist of:

A guide book, consisting of 8 chapters and an introduction, following the same structure as the 
sessions explained above. The guide book will contain for each session:
● Theoretical background, which guide you through the session and which contain theoretical 

parts, highlighting the main theoretical aspects, mixed with short assignments and questions, 
and links to relevant internet sites.

● Tasks: mixed with the theory of the guide book you will find a number of taks where you are 
asked to carry out certain small assignments, which will make you understand the theory 
better, and apply it to your own situation. The answers to the tasks don’t have to be submitted 
for the course.

● Selftests: each session has a selftest.
● Further reading.
A Risk City Exercise Book

Risk city exercise descriptions. The exercises are written in such a way that whenever students 
have to carry out an action with GIS this is written in a light green box. Normally the exercise 
instructions are given completely (so-called “cook book style”) so that it is easier to carry out 
the instructions also for people with no experience in ILWIS. There are also additional optional 
exercises which require more knowledge on the software, and which are indicated as “Optional 

exercise for experienced ILWIS users”. These instructions are not in “cook book style”, and re-
quire more knowledge on how to solve a particular problem with ILWIS. Non experienced ILWIS 
users might like to skip these exercises in the beginning.
A DVD

The course DVD contains the following materials:
● An introduction video for the course.
● The ILWIS software with its users guide.
● Some other generic software needed to follow the course (Acrobar reader etc.)
● The Guide Book chapters as PDF files
● The RiskCity exercise descriptions as PDF files.
● The data for the RiskCity exercises.
● Demonstration videos explaining part of the RiskCity exercises.
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Glossary of Terms
მისაღები ჽისკი/Acceptable Risk – შესაძლო დანაკაჽგების ის დონე, ჽომელი� მისაღე-

ბია საზოგადოებისთვის ან თემისთვის, აჽსებული სო�იალუჽი, ეკონომიკუჽი, პოლი�იკუჽი, 

კულ�უჽული, �ექნიკუჽი და ეკოლოგიუჽი პიჽობებიდან გამომდინაჽე.

The level of potential losses that a society or community considers acceptable given existing so-
cial, eco-nomic, political, cultural, technical and environmental conditions.

ადაპ�ა�ია/Adaptation – �ვლილებები ბუნებჽივ ან სო�იალუჽ სის�ემებში კლიმა�ის აჽ-

სებულ ან მოსალოდნელ ზემოქმედებებეზე ან მათ შედეგებზე საპასუხოდ, ჽომელთა საშუა-

ლებითა� ხდება ზიანის შემ�იჽება ან ხელსაყჽელი პიჽობების გამოყენება.

The adjustment in natural or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or 
their effects, which moderate harm or exploit beneficial opportunities.

ბიოლოგიუჽი საფჽთხე/Biological Hazard – ოჽგანული �აჽმოშობის ან ინფექ�იის 

ბიოლოგიუჽი გადამ�ანებით განპიჽობებული პჽო�ესი ან მოვლენა, მათ შოჽის, ისეთი პა-

თოგენუჽი მიკჽოოჽგანიზმების, �ოქსინებისა და ბიოაქ�იუჽი ნივთიეჽებების ზემოქმედება, 

ჽომლები� ი�ვევენ სიკვდილს, სხეულის დაზიანებას, დაავადებებს ან ჯანმჽთელობასთან და-

კავშიჽებულ სხვა პჽობლემებს, ქონების დაზიანებას, სააჽსებო �ყაჽოებისა და პიჽობების 

მოშლას, სო�იალუჽ და ეკონომიკუჽ ჽღვევას ან გაჽემოს დაზიანებას. 

Process or phenomenon of organic origin or conveyed by biological vectors, including exposure 
to pathogenic micro-organisms, toxins and bioactive substances, that may cause loss of life, in-
jury, illness or other health impacts; property damage; loss of livelihoods and services; and eco-
nomic economic dis-ruption: environmental damage.

სამშენებლო კოდექსი/Building Code – იმ ბჽძანებულებების ან ინს�ჽუქ�იებისა და 

მათთან დაკავშიჽებული ს�ანდაჽ�ების ეჽთობლიობა, ჽომლები� აკონ�ჽოლებენ შენო-

ბა-ნაგებობების პჽოექ�იჽების, მშენებლობის, სამშენებლო მასალების, �ვლილებებისა და-

გამოყენების ისეთ ასპექ�ებს, ჽომლები� უზჽუნველყოფენ ადამიანების უსაფჽთხოებასა და 

კეთილდღეობას და შენობა-ნაგებობების მედეგობას. 

A set of ordinances or regulations and associated standards intended to control aspects of the de-
sign, construction, materials, alteration and occupancy of structures that are necessary to ensure 
human safety and welfare, including resistance to collapse and damage.

პო�ენ�იალი/Capacity – თემში, საზოგადოებასა თუ ოჽგანიზა�იაში აჽსებული ყველა იმ 

ძლიეჽი მხაჽის, თვისებისა და ჽესუჽსის ეჽთობლიობა, ჽომელთა გამოყენება� შესაძლებე-

ლია შეთანხმებული მიზნების მისაღ�ევად. 

The combination of all the strengths, attributes and resources available within a community, so-
ciety or organization that can be used to achieve agreed goals.

კლიმა�ის �ვლილება/Climate Change – (ა) მთავჽობათაშოჽისი საბჭო კლიმა�ის 

�ვლილების საკითხებზე (IPCC) კლიმა�ის �ვლილებას შემდეგნაიჽად განმაჽ�ავს: „კლიმა-

�ის მდგომაჽეობის �ვლილება, ჽომლის იდენ�იფიკა�ია� შესაძლებელია (მაგ., ს�ა�ის�ი-

კუჽი კჽი�ეჽიუმების გამოყენებით) ხანგჽძლივი პეჽიოდის, ჩვეულებჽივ, ათ�ლეულების ან 

უფჽო მე�ი ხნის განმავლობაში, საშუალო მაჩვენებლების ან/და მათი თვისებების �ვლილე-

ბის საფუძველზე. კლიმა�ის �ვლილება შეიძლება გამოი�ვიონ შიდა ბუნებჽივმა პჽო�ესებმა 

ან გაჽე ძალებმა, ან ა�მოსფეჽოს შედგენილობასა თუ მი�ათსაჽგებლობაში მიმდინაჽე მუდ-

მივმა ანთჽოპოგენუჽმა �ვლილებებმა“. 

(ბ) გაეჽთიანებული ეჽების ჩაჽჩო კონვენ�ია კლიმა�ის �ვლილების შესახებ (UNECCC) 

კლიმა�ის �ვლილებას შემდეგნაიჽად განმაჽ�ავს: „კლიმა�ის �ვლილება, ჽომელი� პიჽ-

დაპიჽ ან აჽაპიჽდაპიჽ განპიჽობებულია ადამიანის ა�მოსფეჽოს გლობალუჽი შემადგენ-

ლობის �ვლილების გამომ�ვევი საქმიანობით და ჽომელი� აძლიეჽებს დჽოის შედაჽებადი 

პეჽიოდების განმავლობაში ფიქსიჽებული კლიმა�ის ბუნებჽივ ჽყევებს“. 

(a) The Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) defines climate change as: “a change 
in the state of the climate that can be identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the 
mean and/or the variability of its properties, and that persists for an extended period, typically 
decades or longer. Climate change may be due to natural internal processes or external forcings, 
or to persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use”. 
(b) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) defines climate 
change as “a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that 
alters the composi-tion of the global atmosphere and which is in addition to natural climate vari-
ability observed over com-parable time periods”.

საგანგებო სი�უა�იების დაგეგმვა/Contingency Planning – მაჽთვის პჽო�ესი, ჽომ-

ლის მეშვეობითა� ხდება იმ კონკჽე�ული პო�ენ�იუჽი მოვლენების ან შესაძლო სი�უა�იე-

ბის გაანალიზება, ჽომლებმა� შეიძლება საფჽთხე შეუქმნან საზოგადოებას ან გაჽემოს და 

ჽომელი� �ინას�აჽ განსაზღვჽავს ზომებს ამგვაჽ მოვლენებსა და სი�უა�იებზე დჽოული, 

ეფექ�იანი და სათანადო ჽეაგიჽებისათვის.  

A management process that analyses specific potential events or emerging situations that might 
threaten society or the environment and establishes arrangements in advance to enable timely, 
effective and ap-propriate responses to such events and situations.

კა�ას�ჽოფებთან ბჽძოლის პო�ენ�იალი/Coping Capacity – ადამიანების, ოჽგა-

ნიზა�იებისა და სის�ემების უაჽყოფით პიჽობებთან, საგანგებო სი�უა�იებსა თუ კა�ას�ჽო-

ფებთან გამკლავებისა და მაჽთვის შესაძლებლობები მათ ხელთ აჽსებული ჽესუჽსებისა და 

უნაჽების გამოყენებით. 

The ability of people, organizations and systems, using available skills and resources, to face and 
man-age adverse conditions, emergencies or disasters.

კჽი�იკული მნიშვნელობის ობიექ�ები/Critical Facilities – ჽოგოჽ� ჩვეულებჽივ, 

ისე საგანგებო ვითაჽებებში სო�იალუჽი, ეკონომიკუჽი თუ გამოყენებითი თვალსაზჽისით 

საზოგადოების ან თემის აჽსებობისთვის აუ�ილებელი ფიზიკუჽი ნაგებობები, �ექნიკუჽი ობი-

ექ�ები ან სის�ემები. 

The primary physical structures, technical facilities and systems that are socially, economically or 
opera-tionally essential to the functioning of a society or community, both in routine circumstanc-
es and in the extreme circumstances of an emergency.

კა�ას�ჽოფა/Disaster – თემის ან საზოგადოების ფუნქ�იონიჽების სეჽიოზული ჽღვევა, 

ჽომელსა� თან ახლავს ისეთი ფაჽთომასშ�აბიანი სო�იალუჽი, მა�ეჽიალუჽი, ეკონომიკუ-

ჽი ან ეკოლოგიუჽი ზაჽალი და ზემოქმედება, ჽომლებთანა� გამკლავება თემს ან საზოგა-

დოებას საკუთაჽი ჽესუჽსებითა და შესაძლებლობებით აჽ შეუძლია. 

A serious disruption to the functioning of a community or a society involving widespread human, 
materi-al, economic or environmental losses and impacts that exceeds the ability of the affected 
community or society to cope using its own resources.

კა�ას�ჽოფის �იკლი/Disaster Cycle – კა�ას�ჽოფის �იკლი აჽის პჽო�ესი, ჽომლის 

განმავლობაში� საგანგებო სი�უა�იების მაჽთვაში მონა�ილე პიჽები ემზადებიან საგანგებო 

სი�უა�იებისა და კა�ას�ჽოფებისათვის, მათი �აჽმოქმნის შემთხვევაში ახდენენ ჽეაგიჽებას, 

ეხმაჽებიან ადამიანებსა და და�ესებულებებს მდგომაჽეობიდან გამოსვლაში, აჽბილებენ 

კა�ას�ჽოფებით გამო�ვეულ შედეგებს, ამ�იჽებენ დანაკაჽგების ჽისკს და ახდენენ ისეთი 

კა�ას�ჽოფების პჽევენ�იას, ჽოგოჽი�აა ხანძჽები. 

The disaster cycle is the process through which emergency managers prepare for emergencies 
and dis-asters, respond to them when they occur, help people and institutions recover from them, 
mitigate their effects, reduce the risk of loss, and prevent disasters such as fires from occurring.

სენდაის 2015-2030 �ლების სამოქმედო გეგმის პჽიოჽი�ე�ები/Priorities set 
by Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 – (ა) კა�ას�ჽოფის 

ჽისკის გაანალიზება; (ბ) კა�ას�ჽოფის ჽისკის კონ�ჽოლის გაძლიეჽება მისი მაჽთვის მიზ-

ნით; (გ) ინვეს�ი�იის განხოჽ�იელება კა�ას�ჽოფის ჽისკის შემ�იჽებაში მდგჽადობის მიზ-

ნით; (დ) კა�ას�ჽოფისადმი მზაობის გაძლიეჽება/ხელშე�ყობა ეფექ�უჽი ჽეაგიჽების, „უკე-

თესი“ აღდგენის, ჽეაბილი�ა�იისა და ჽეკონს�ჽუქ�იის მიზნით.

(a) Understanding disaster risk; (b) Strengthening disaster risk governance to manage disaster 
risk; (c) Investing in DRR for resilience; (d) Enhancing disaster preparedness for effective re-
sponse and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction

კა�ას�ჽოფისთვის მზადყოფნა/Disaster Preparedness – გათვალის�ინებულია 

შესაბამის კანონმდებლობაში და ნიშნავს ისეთი ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფებისადმი ან მსგავსი 

საგანგებო სი�უა�იებისადმი მზადყოფნას, ჽომელთა თავიდან ა�ილება შეუძლებელია. მზად-

ყოფნა მოი�ავს შემდეგ ე�აპებს: პჽოგნოზიჽება და გაფჽთხილება/ მონი�ოჽინგი, მოსახლე-

ობის განათლება და �ჽენინგი, მომზადება საგანგებო სი�უა�იებისთვის და მათი მაჽთვა, 

სამოქმედო გეგმების მომზადება, დახმაჽების ჯგუფების �ჽენინგი, მაჽაგების დასა�ყობება, 

საჭიჽო თანხების ასიგნება, საგანგებო ღონისძიებების დაგეგმვა და კომუნიკა�ია. 

“შეჽბილების” კონ�ეფ�ია ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფების პჽევენ�იისა და მზადყოფნის ღონის-

ძიებების ფაჽთო სპექ�ჽს მოი�ავს. შეჽბილება აჽის მაჽთვის ს�ჽა�ეგია, ჽომელი� აბალა-

ნსებს მიმდინაჽე ღონისძიებებსა და დანახაჽჯებს და მომავალი საფჽთხეებით გამო�ვეულ 

შესაძლო დანაკაჽგებს. შეჽბილება გულისხმობს ადამიანებსა და გაჽემოზე ექს�ჽემალუჽი 

საფჽთხით გამო�ვეული ჽეალუჽი ან შესაძლო ზემოქმედების შემ�იჽებას. 

Is supported by the necessary legislation and means a readiness to cope with disasters or similar 
emer-gencies which cannot be avoided. It includes: forecasting and warning/monitoring, educa-
tion and train-ing of the population, organization for and management of disasters situations, 
preparation of operational plans, training of relief groups, stock piling of supplies, earmarking 
necessary funds, organization, plan-ning of emergency operations, and communication.
The concept of mitigation spans the broad spectrum of disaster prevention and preparedness 
activities. Mitigation is a management strategy that balances current actions and expenditures 
with potential losses from future hazard occurrences. It means reducing the actual or probable 
effects of an extreme hazard on man and his environment.

კა�ას�ჽოფაზე ჽეაგიჽება/Disaster Response – დახმაჽების ეფექ�იანობა თემისა 

და უფჽო მაღალ დონეებზე მნიშვნელოვნად აჽის დამოკიდებული საზოგადოების ინფოჽმი-

ჽებულობისა და ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფებისთვის მზადყოფნის გეგმების ადეკვა�უჽობასა და 

მათი განხოჽ�იელების ხაჽისხზე. ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფების დჽოს დახმაჽების ძიჽითადი 

კომპონენ�ებია: სი�უა�იის შეფასება (ზაჽალის მასშ�აბის დადგენა და დახმაჽების საჭიჽოე-

ბის განსაზღვჽა), სამაშველო სამუშაოები, საჭიჽო მაჽაგები და ს�ჽა�ეგიული პჽობლემების 

მოგვაჽება.  

დახმაჽების ე�აპის შემდეგ ი�ყება აღდგენის ღონისძიებები და გჽძელდება მანამ, სანამ ყვე-

ლა სის�ემა აჽ დაუბჽუნდება მისაღებ, ნოჽმალუჽ ან უკეთეს დონეს.

● აღდგენის მოკლევადიანი ღონისძიებები ითვალის�ინებენ სასი�ო�ხლო მნიშვნელობის 

სის�ემების აღდგენას მინიმალუჽ საექსპლუა�ა�იო ს�ანდაჽ�ებამდე;

● აღდგენის გჽძელვადიანი ღონისძიებები შეიძლება გაგჽძელდეს �ლების მანძილზე დამაკ-

მაყოფილებელი შედეგების მიღებამდე.

აღდგენა (ჽეაბილი�ა�ია და ჽეკონს�ჽუქ�ია) იძლევა ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფების ჽისკის შე-

მ�იჽების ღონისძიებების შემუშავებისა და გამოყენების საშუალებას (UN-ISDR, 2004).

The effective delivery of relief from the community level upwards, depends strongly on the ad-
equacy of public awareness and disaster preparedness plans and the effectiveness with which 
they are carried out. Major components of disaster relief are: assessment of the situation (both 
the assessment of the extent of the damage as well as that of relief requirements), rescue opera-
tion, relief supplies and handling of strategic problems. 
After the relief phase recovery activities continue until all systems return to acceptable, normal 
or im-proved levels.
● Short term recovery activities return vital life-support systems to minimal operating standards;
● Long term recovery activities may continue for years until acceptable performance levels are 

achieved.
Recovery (rehabilitation and reconstruction) affords an opportunity to develop and apply DRR 
measures (UN-ISDR, 2004).
კა�ას�ჽოფის ჽისკი/Disaster Risk – კა�ას�ჽოფით გამო�ვეული პო�ენ�იუჽი დანა-

კაჽგი: სი�ო�ხლის, ჯანმჽთელობის, სააჽსებო �ყაჽოების, ქონების ან სააჽსებო პიჽობების 

დაკაჽგვა, ჽომელსა� შეიძლება ადგილი ჰქონდეს კონკჽე�ულ თემსა თუ საზოგადოებაში 

დჽოის განსაზღვჽულ პეჽიოდში. 

The potential disaster losses, in lives, health status, livelihoods, assets and services, which 
could occur in a particular community or society over a specified future time period.

კა�ას�ჽოფის ჽისკის მაჽთვა/Disaster Risk Management – ადმინის�ჽა�იული 

დიჽექ�ივების, ოჽგანიზა�იებისა და ოპეჽა�იული უნაჽებისა და შესაძლებლობების გამოყე-

ნების სის�ემა�უჽი პჽო�ესი საფჽთხეების უაჽყოფითი ზემოქმედებისა და კა�ას�ჽოფების 

შესაძლებლობის შემ�იჽების ს�ჽა�ეგიებისა და პოლი�იკის განხოჽ�იელებისა და კა�ას-

�ჽოფებთან ბჽძოლის შესაძლებლობების გაზჽდის მიზნით. 

The systematic process of using administrative directives, organizations, and operational skills 
and ca-pacities to implement strategies, policies and improved coping capacities in order to less-
en the adverse impacts of hazards and the possibility of disaster.
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კა�ას�ჽოფის ჽისკის შემ�იჽება/Disaster Risk Reduction – კა�ას�ჽოფების გამო-

მ�ვევი ფაქ�ოჽების მუდმივი ანალიზისა და მაჽთვის საშუალებით კა�ას�ჽოფების ჽისკის 

შემ�იჽების კონ�ეფ�ია და პჽაქ�იკა, ჽომელი� მოი�ავს ჽისკისაგან დაუ�ველობის შემ�ი-

ჽებას, ადამიანებისა და ქონების მო�ყვლადობის შემ�იჽებას, მი�ისა და გაჽემოს გონივჽულ 

მაჽთვასა და აჽასასუჽველი მოვლენებისთვის მუდმივ მზადყოფნას.

The concept and practice of reducing disaster risks through systematic efforts to analyse and 
manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened 
vulnerability of people and property, intelligent management of land and the environment, and 
improved preparedness to reduce events.

კა�ას�ჽოფის ჽისკის შემ�იჽების გეგმა/Disaster Risk Reduction Plan – უ�ყე-

ბის, დაჽგის, ოჽგანიზა�იის ან სა�აჽმოს მიეჽ მომზადებული დოკუმენ�ი, ჽომელში� გან-

საზღვჽულია მიზნები და კონკჽე�ული ამო�ანები კა�ას�ჽოფების ჽისკების შემ�იჽებასთან 

დაკავშიჽებით და ამო�ანების გადასაჭჽელად საჭიჽო ქმედებები. 

A document prepared by an authority, sector, organization or enterprise that sets out goals and specif-
ic objectives for reducing disaster risks together with related actions to accomplish these objectives.

ადჽეული შე�ყობინების სის�ემა/Early Warning System – იმ შესაძლებლობების 

ეჽთობლიობა, ჽომლები� აუ�ილებელია შე�ყობინებასთან დაკავშიჽებული ინფოჽმა�იის 

დჽოულად მოპოვებისა და გავჽ�ელებისთვის, ჽათა საფჽთხის ქვეშ მყოფმა ადამიანებმა, 

თემებმა და ოჽგანიზა�იებმა შეძლონ სათანადოდ და დჽოულად მომზადება და მოქმედება 

მოსალოდნელი ზიანის ან დანაკაჽგის შესამ�იჽებლად. 

The set of capacities needed to generate and disseminate timely and meaningful warning infor-
mation that enables individuals, communities and organizations threatened by a hazard to pre-
pare and to act appro-priately and in sufficient time to reduce the possibility of harm or loss.

საგანგებო სი�უა�იების მაჽთვა/Emergency Management – ჽესუჽსებისა და პასუ-

ხისმგებლობების ოჽგანიზება და მაჽთვა საგანგებო სი�უა�იების ყველა ასპექ�თან (კეჽძოდ, 

მზადყოფნის, ჽეაგიჽებისა და სა�ყის მდგომაჽეობამდე აღდგენის ე�აპებთან) დაკავშიჽებუ-

ლი საკითხების გადასა�ყვე�ად. 

The organization and management of resources and responsibilities to address all aspects of 
emergen-cies, in particular preparedness, response and initial recovery steps.

საგანგებო სი�უა�იების მაჽთვის სამსახუჽები/Emergency Services – სპე�იალიზე-

ბული სააგენ�ოების სის�ემა, ჽომელთა� აქვთ კონკჽე�ული პასუხისმგებლობები და ამო�ა-

ნები საგანგებო სი�უა�იების დჽოს ადამიანებისა და ქონების და�ვის კუთხით. 

The set of specialized agencies that have specific responsibilities and objectives in serving and 
protecting people and property in emergency situations.

გაჽემოზე ზემოქმედების შეფასება/Environmental Impact Assessment – შემოთა-

ვაზებული პჽოექ�ის ან პჽოგჽამის გაჽემოსდა�ვითი შედეგების შეფასების პჽო�ესი, ჽომე-

ლი� �აჽმოადგენს დაგეგმვისა და გადა�ყვე�ილების მიღების პჽო�ესის განუყოფელ ნა�ილს 

და მიზნად ისახავს პჽოექ�ის ან პჽოგჽამის უაჽყოფითი ზემოქმედების ზეგავლენის შემ�ი-

ჽებას ან შეზღუდვას. 

Process by which the environmental consequences of a proposed project or programme are eval-
uated undertaken as an integral part of the planning and decisionmaking processes with a view 
to limiting or reducing the adverse impacts of the project or programme.

ჽისკის პიჽისპიჽ ყოფნა/Exposure – საფჽთხის ზონებში მყოფი ადამიანები, ქონება, 

სის�ემები ან სხვა ობიექ�ები, ჽომლები� პო�ენ�იუჽად ჽისკის პიჽისპიჽ აჽიან.

People, property, systems, or other elements present in hazard zones that are subject to potential losses.

ხანძჽის საფჽთხე/Fire Hazard – სა�ვავის ფაჽდობითი ოდენობა, თვისება, განლაგება 

და �ენიანობა, აგჽეთვე, მოსახლეობის დაუდევჽობით გამო�ვეული.

The relative amount, character, arrangement, and moisture condition of fuels.

ხანძჽის მაჽთვა/Fire Management –ნებისმიეჽი საქმიანობა, ჽომელი� აუ�ილებელია 

�ყისა და სხვა მ�ენაჽეულობის ხანძჽისგან დასა�ავად; ხანძჽის გამოყენება მი�ის მაჽთვის 

მიზნებისა და ამო�ანებისათვის. 

All activities required for the protection of burnable forest and other vegetation from fire, and the 
use of fire to meet land management goals and objectives.

ხანძჽის ჽისკი/Fire Risk – ხანძჽის გაჩენის ფაჽდობითი შესაძლებლობა ან ალბათობა, 

განპიჽობებული აღმძჽავი ფაქ�ოჽების აჽსებობით ან აჽაჽსებობით. ჽისკი ეხება მხოლოდ 

ხანძჽის გამომ�ვევ ფაქ�ოჽებს. 

ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფების შემ�იჽების საეჽთაშოჽისო ათ�ლეული/Interna-
tional Decade for Natural Disaster Reduction – 1987 �ლის 11 დეკემბეჽს გაეჽთი-

ანებული ეჽების გენეჽალუჽი ასამბლეის 42-ე სესიამ 1990-იანი �ლები ბუნებჽივი კა�ას-

�ჽოფების შემ�იჽების საეჽთაშოჽისო ათ�ლეულად (IDNDR) გამოა�ხადა. ამ გან�ხადების 

დედააზჽი იყო და დღესა� აჽის, ეჽთი მხჽივ, იმ დიდი დანაკაჽგების მიუღებელი და მზაჽდი 

დონე, ჽომელსა� ი�ვევენ კა�ას�ჽოფები და, მეოჽე მხჽივ, ისეთი საინჟინჽო და სამე�ნიე-

ჽო �ექნოლოგიების აჽსებობა, ჽომლები� შეიძლება �აჽმა�ებით იქნეს გამოყენებული კა�ა-

ს�ჽოფებით გამო�ვეული ზაჽალის შესამ�იჽებლად. 

მთავაჽი მიზანი იყო ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფების შედეგად გამო�ვეული სი�ო�ხლის, ქონებ-

ჽივი დანაკაჽგებისა და ეკონომიკუჽი და სო�იალუჽი ჽღვევის პჽო�ესების მინიმუმამდე 

დაყვანა.

On 11 December 1987, at its 42nd session, the General Assembly of the United Nations designat-
ed the 1990’s as the International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR). The basic idea 
behind the proclamation of the Decade was and still remains to be the unacceptable and rising 
levels of losses which disasters continue to incur on the one hand, and the existence, on the 
other hand, of a wealth of scientific and engineering know-how which could be effectively used to 
reduce losses resulting from dis-asters.
The main objective was to minimize loss of life, property and economic and social disruption 
caused by the occurrence of natural disasters.

მი�ათსაჽგებლობის დაგეგმვა/Land Use Planning – სახელმ�იფო უ�ყებების მიეჽ გა-

ნხოჽ�იელებული პჽო�ესი მი�ათსაჽგებლობის სხვადასხვა ალ�ეჽნა�ივის გამოსავლენად, 

შესაფასებლად და გადა�ყვე�ილების მისაღებად, ჽომელი� მოი�ავს გჽძელვადიანი ეკო-

ნომიკუჽი, სო�იალუჽი და გაჽემოსდა�ვითი მიზნებისა და სხვადასხვა თემისა და ჯგუფების 

ინ�ეჽესების გათვალის�ინებას და გეგმების შემდგომ ფოჽმულიჽებასა და გამოქვეყნებას, 

ჽომლებში� აღ�ეჽილია მი�ის ნებადაჽთული ან გამოყენების მისაღები სახეები.  

The process undertaken by public authorities to identify, evaluate and decide on different options 
for the use of land, including consideration of long term economic, social and environmental ob-
jectives and the implications for different communities and interest groups, and the subsequent 
formulation and promul-gation of plans that describe permitted or acceptable uses.

შეჽბილება/Mitigation – საფჽთხეებისა და მათთან დაკავშიჽებული კა�ას�ჽოფების უა-

ჽყოფითი ზემოქმედების შემ�იჽება ან შეზღუდვა.

The lessening or limitation of the adverse impacts of hazards and related disasters.

კა�ას�ჽოფების ჽისკის შემ�იჽების ეჽოვნული პლა�ფოჽმა/National Platform 
For Disaster Risk Reduction – ზოგადი �ეჽმინი ჽისკის შემ�იჽების ღონისძიებების კო-

ოჽდინა�იისა და პოლი�იკუჽი ხელმძღვანელობის ეჽოვნული მექანიზმების აღსანიშნავად. 

კა�ას�ჽოფების ჽისკის შემ�იჽების ეჽოვნული პლა�ფოჽმა თავისი ხასიათით მულ�ისექ�ო-

ჽული და ინ�ეჽდის�იპლინაჽულია, ჽომელში� მონა�ილეობს ჽოგოჽ� სამოქალაქო, ისე 

კეჽძო სექ�ოჽი და ქვეყნის მასშ�აბით აჽსებული ყველა დაინ�ეჽესებული უ�ყება. 

A generic term for national mechanisms of coordination and policy guidance on DRR that are 
multi-sectoral and inter-disciplinary in nature, with public, private and civil society participation 
involving all concerned entities within a country.

ბუნებჽივი საფჽთხე/Natural Hazard – ბუნებჽივი პჽო�ესი ან მოვლენა, ჽომელმა� 

შეიძლება გამოი�ვიოს ადამიანთა მსხვეჽპლი, სხეულის დაზიანება ან სხვა უაჽყოფითი ზე-

მოქმედება მათ ჯანმჽთელობაზე, ქონების დაზიანება, სააჽსებო �ყაჽოებისა და საყოფა�ხო-

ვჽებო პიჽობების მოშლა, სო�იალუჽი და ეკონომიკუჽი ჽღვევა ან გაჽემოს დაზიანება. 

Natural process or phenomenon that may cause loss of life, injury or other health impacts, prop-
erty damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental 
damage.

მზადყოფნა/Preparedness – მთავჽობების, ჽეაგიჽებისა და აღდგენის საკითხებში სპე-

�იალიზებული ოჽგანიზა�იების, თემებისა და �ალკეული ადამიანების მიეჽ განვითაჽებული 

შესაძლებლობები და �ოდნა, ჽა� მათ ეხმაჽება მოსალოდნელ, მოახლოებულ ან მიმდინაჽე 

სახიფათო მოვლენებში სათანადოდ გაჽკვევაში, ჽეაგიჽებასა და მათი შედეგების ლიკვიდა-

�იაში. 

The knowledge and capacities developed by governments, professional response and recovery 
organi-zations, communities and individuals to effectively anticipate, respond to, and recover 
from the impacts of likely, imminent or current hazard events or conditions.

პჽევენ�ია/Prevention – საფჽთხეებისა და მათთან დაკავშიჽებული კა�ას�ჽოფების უა-

ჽყოფითი შედეგების სჽული ა�ილება.

The outright avoidance of adverse impacts of hazards and related disasters.

The relative chance, or probability, of a fire starting, determined by the presence or absence of 
causa-tive agencies. Risk refers only to the agencies that couse fires.

პჽოგნოზი/Forecast – გან�ხადება ან ს�ა�ის�იკუჽი შეფასება კონკჽე�ულ �ეჽი�ოჽიაზე 

ჽაიმე მდგომაჽეობის შექმნის ან მოვლენის შესაძლებლობის შესახებ.

Definite statement or statistical estimate of the likely occurrence of a future event or conditions 
for a specific area.

გეოლოგიუჽი საფჽთხე/Geological Hazard – გეოლოგიუჽი პჽო�ესი ან მოვლენა, 

ჽომელმა� შეიძლება გამოი�ვიოს ადამიანთა მსხვეჽპლი, სხეულის დაზიანება ან სხვა უა-

ჽყოფითი ზემოქმედება მათ ჯანმჽთელობაზე, ქონების დაზიანება, სააჽსებო �ყაჽოებისა და 

საყოფა�ხოვჽებო პიჽობების მოშლა, სო�იალუჽი და ეკონომიკუჽი ჽღვევა ან გაჽემოს და-

ზიანება. 

Geological process or phenomenon that may cause loss of life, injury or other health impacts, 
property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environ-
mental damage.

საფჽთხე/Hazard – საშიში მოვლენა, ნივთიეჽება, ადამიანის ქმედება ან მდგომაჽეობა, 

ჽომელმა� შეიძლება გამოი�ვიოს ადამიანთა მსხვეჽპლი, სხეულის დაზიანება ან სხვა უა-

ჽყოფითი ზემოქმედება მათ ჯანმჽთელობაზე, ქონების დაზიანება, სააჽსებო �ყაჽოებისა და 

საყოფა�ხოვჽებო პიჽობების მოშლა, სო�იალუჽი და ეკონომიკუჽი ჽღვევა ან გაჽემოს და-

ზიანება. 

A dangerous phenomenon, substance, human activity or condition that may cause loss of life, 
injury or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and eco-
nomic disruption, or environmental damage.

ჰიდჽომე�ეოჽოლოგიუჽი საფჽთხე/Hydrometeorological Hazard – ა�მოსფეჽუ-

ლი, ჰიდჽოლოგიუჽი ან ოკეანოგჽაფიული ხასიათის პჽო�ესი თუ მოვლენა, ჽომელმა� შეი-

ძლება გამოი�ვიოს ადამიანთა მსხვეჽპლი, სხეულის დაზიანება ან სხვა უაჽყოფითი ზემოქმე-

დება მათ ჯანმჽთელობაზე, ქონების დაზიანება, სააჽსებო �ყაჽოებისა და საყოფა�ხოვჽებო 

პიჽობების მოშლა, სო�იალუჽი და ეკონომიკუჽი ჽღვევა ან გაჽემოს დაზიანება. 

Process or phenomenon of atmospheric, hydrological or oceanographic nature that may cause 
loss of life, injury or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, 
social and eco-nomic disruption, or environmental damage.

ჰიოგოს 2005-2015 �ლების სამოქმედო გეგმა/Framework for Action 2005-2015 

– ISIDIR-ის სამოქმედო პჽიოჽი�ე�ებია: ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფების ჽისკის შემ�იჽების პჽი-

ოჽი�ე�ულობის უზჽუნველყოფა ეჽოვნულ და ადგილობჽივ დონეებზე მყაჽი ინს�ი�უ�იუჽი 

ბაზის პიჽობებში; ბუნებჽივი კა�ას�ჽოფების იდენ�იფი�იჽება, შეფასება და მონი�ოჽინგი 

და ადჽეული შე�ყობინების სის�ემის გაუმჯობესება; �ოდნის, ნოვა�ოჽული გადა�ყვე�ილე-

ბებისა და განათლების გამოყენება ყველა დონეზე უსაფჽთხოების კულ�უჽის დამკვიდჽე-

ბისა და მდგჽადობის გაზჽდის მიზნით; გამომ�ვევი ჽისკფაქ�ოჽების შემ�იჽება; ბუნებჽივი 

კა�ას�ჽოფებისათვის მზადყოფნის დონის ამაღლება ყველა დონეზე ეფექ�იანი ჽეაგიჽების 

უზჽუნველსაყოფად. 

ISIDIR Priorities for action: ensure that DRR is a national and a local priority with a strong insti-
tutional basis for implementation; identify, assess and monitor disaster risks and enhance early 
warning; use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience 
at all levels; reduce the underlying risk factors; strengthen disaster preparedness for effective 
response at all levels.

ხანძჽის ინ�ეგჽიჽებული მაჽთვა/Integrated Fire Management – დაგეგმვისა და 

ოპეჽა�იული სის�ემების კონ�ეფ�ია, ჽომელი� მოი�ავს სო�იალუჽ, ეკონომიკუჽ, კულ�უ-

ჽულ და ეკოლოგიუჽ შეფასებებს ხანძჽით გამო�ვეული ზაჽალის მინიმუმამდე დაყვანისა და 

საჽგებლის მაქსიმალუჽად გაზჽდის მიზნით. ეს სის�ემები მოი�ავენ ხანძჽის პჽევენ�იისა და 

ჩაქჽობის ს�ჽა�ეგიებისა და �ექნოლოგიების ეჽთობლიობას, ჽომელში� გათვალის�ინებუ-

ლია �ექნიკუჽად მაჽთვადი ხანძჽის გამოყენება და �ჽადი�იული �ვის ჽეგულიჽება. 

A concept for planning and operational systems that includes social, economic, cultural and eco-
logical evaluations with the objective of minimizing the damage and maximizing the benefits of 
fire. These sys-tems include a combination of prevention and suppression strategies and tech-
niques that integrate the use of technical fires and regulate traditional burning.

სენდაის 2015-2030 �ლების სამოქმედო გეგმა/Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015-2030 – 2015 �ლის 18 მაჽ�ს სენდაიში (იაპონია) გამაჽთულ გა-

ეჽოს კა�ას�ჽოფის ჽისკის შემ�იჽების მესამე მსოფლიო კონფეჽენ�იაზე მიღებული იქნა 

სამოქმედო გეგმა.

Was adopted at the Third UN World Conference in Sendai, Japan, on March 18, 2015.
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საზოგადოებჽივი �ნობიეჽება/Public Awareness – საეჽთო �ოდნის მასშ�აბი კა�ა-

ს�ჽოფების ჽისკის, კა�ას�ჽოფების გამომ�ვევი ფაქ�ოჽებისა და იმ ქმედებების შესახებ, 

ჽომლები� ინდივიდუალუჽად და კოლექ�იუჽად შეიძლება განხოჽ�იელდეს საფჽთხეები-

საგან დაუ�ველობისა და მო�ყვლადობის შესამ�იჽებლად. 

The extent of common knowledge about disaster risks, the factors that lead to disasters and the 
actions that can be taken individually and collectively to reduce exposure and vulnerability to 
hazards.

აღდგენა/Recovery – კა�ას�ჽოფით დაზაჽალებულ თემებში ობიექ�ების, სააჽსებო �ყა-

ჽოებისა და პიჽობების აღდგენა და გაუმჯობესება (სადა� ეს შესაძლებელია), კა�ას�ჽოფის 

ჽისკის ფაქ�ოჽების შემ�იჽებისკენ მიმაჽთული ზომების ჩათვლით. 

The restoration, and improvement where appropriate, of facilities, livelihoods and living condi-
tions of disaster-affected communities, including efforts to reduce disaster risk factors.

აღდგენა/ჽეკონს�ჽუქ�ია/Recovery/Reconstruction – კა�ას�ჽოფის შემდეგ მიღე-

ბული გადა�ყვე�ილებები და ზომები, ჽომლები� მიზნად ისახავენ დაზაჽალებული თემების 

სა�ხოვჽებელი პიჽობების გაუმჯობესებას ან აღდგენას კა�ას�ჽოფამდე აჽსებულ მდგომა-

ჽეობამდე, კა�ას�ჽოფების ჽისკის შემ�იჽებისკენ მიმაჽთული ღონისძიებების �ახალისება-

სა და ხელშე�ყობასთან ეჽთად. 

Decisions and actions taken after a disaster with a view to restoring or improving the pre-disaster 
living conditions of the stricken community, while encouraging and facilitating necessary adjust-
ments to reduce disaster risk.

დახმაჽება/ჽეაგიჽება/Relief/Response – დახმაჽების გა�ევა ან ჩაჽევა კა�ას�ჽოფის 

დჽოს ან უშუალოდ მის შემდეგ კა�ას�ჽოფის ზემოქმედების ქვეშ მოქ�ეული ადამიანების 

სი�ო�ხლის შენაჽჩუნებისა და მათი აჽსებობისთვის აუ�ილებელი პიჽობების შექმნის მიზნით. 

დახმაჽება/ჽეაგიჽება შეიძლება იყოს მყისიეჽი, მოკლევადიანი ან ხანგჽძლივი. 

The provision of assistance or intervention during or immediately after a disaster to meet the life 
preser-vation and basic subsistence needs of those people affected. It can be of an immediate, 
short term, or protracted duration.

გამძლეობა/Resilience – საფჽთხის პიჽისპიჽ მყოფი სის�ემის, თემის ან საზოგადოების 

შესაძლებლობა, დჽოულად და ეფექ�იანად აღუდგეს, გაუძლოს და მოეჽგოს საფჽთხეს და 

მოახდინოს მისი შედეგების ლიკვიდა�ია უმნიშვნელოვანესი ობიექ�ებისა და ფუნქ�იების შე-

ნაჽჩუნებისა და აღდგენის გზით. 

The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate 
and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the 
preservation and restoration of its essential basic structures and functions.

ჽეაგიჽება/Response – სპე�იალუჽი და საზოგადოებჽივი დახმაჽების უზჽუნველყოფა 

კა�ას�ჽოფის დჽოს ან მისი დადგომისთანავე ადამიანების სი�ო�ხლის გადაჽჩენის, მათ 

ჯანმჽთელობაზე უაჽყოფითი გავლენის შემ�იჽების, საზოგადოების უსაფჽთხოებისა და კა-

�ას�ჽოფის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვის მინიმალუჽი სააჽსებო პიჽობების 

უზჽუნველყოფის მიზნით. 

The provision of emergency services and public assistance during or immediately after a disaster 
in or-der to save lives, reduce health impacts, ensure public safety and meet the basic subsis-
tence needs of the people affected.

მოდეჽნიზება/Retrofitting – აჽსებული ობიექ�ების გამაგჽება ან გაუმჯობესება საფჽთხე-

ების მიმაჽთ მათი გამძლეობისა და მდგჽადობის გასაძლიეჽებლად.

Reinforcement or upgrading of existing structures to become more resistant and resilient to the 
damaging effects of hazards.

ჽისკის ანალიზი/Risk Analyses – აჽსებული ინფოჽმა�იის გამოყენება �ალკეული ადა-

მიანებისა თუ მოსახლეობისთვის, ქონების ან გაჽემოსთვის საფჽთხეების მიეჽ შექმნილი 

ჽისკის შესაფასებლად. ჽისკის ანალიზი, ჽოგოჽ� �ესი, მოი�ავს შემდეგ საფეხუჽებს: სა-

ფჽთხის დადგენა, საფჽთხის შეფასება, ჽისკის ქვეშ მყოფი/დაუ�ველი ობიექ�ების ანალიზი, 

მო�ყვლადობის შეფასება და ჽისკის განსაზღვჽა. 

The use of available information to estimate the risk to individuals, populations, property, or the 
envi-ronment from hazards. Risk analysis generally contains the following steps: hazard identi-
fication, hazard assessment, elements at risk/exposure analysis, vulnerability assessment and 
risk estimation.

ჽისკის შეფასება/Risk Assessment – ჽისკის ხასიათისა და მასშ�აბის დადგენის მეთოდოლო-

გია იმ პო�ენ�იუჽი საფჽთხეების გაანალიზებითა და მო�ყვლადობის აჽსებული პიჽობების 

შეფასებით, ჽომელთა ეჽთობლიობასა� შეუძლია ზიანის მიყენება ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი 

ადამიანებისთვის, ქონებისთვის, საყოფა�ხოვჽებო პიჽობებისთვის, სააჽსებო �ყაჽოებისა 

და იმ გაჽემოსთვის, ჽომელზედა� ისინი აჽიან დამოკიდებული. 

A methodology to determine the nature and extent of risk by analysing potential hazards and 
evaluating existing conditions of vulnerability that together could potentially harm exposed peo-
ple, property, ser-vices, livelihoods and the environment on which they depend.

მდგჽადი განვითაჽება/Sustainable Development – განვითაჽება, ჽომელი� აკმაყოფილებს 

აჽსებული თობების საჭიჽოებებს ისე, ჽომ საფჽთხეს აჽ უქმნის მომავალი თაობების შესაძ-

ლებლობას, დაიკმაყოფილოს საკუთაჽი საჭიჽოებები.

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future gen-
erations to meet their own needs.

�ექნიკუჽად მაჽთვადი ხანძაჽი/Technical Fire – ხანძჽის კონ�ჽოლიჽებადი გა-

მოყენება, ჽომელსა� ახოჽ�იელებს კვალიფი�იუჽი პეჽსონალი განსაკუთჽებულ გაჽემო-

სდა�ვით პიჽობებში ხანძჽის გავჽ�ელების მახასიათებლების ანალიზის საფუძველზე. �ექ-

ნიკუჽად მაჽთვადი ხანძჽები იყოფა შემდეგ სახეობებად: სავალდებულო ხანძჽები, ბუნების 

სავალდებულო ხანძჽები და ხანძჽის ჩასაქჽობად მო�ყობილი ხანძჽები. 

The controlled use of fire carried out by qualified personnel under specific environmental condi-
tions and based on an analysis of fire behaviour. Technical fires are divided into prescribed fires, 
wildland fires within prescription and suppression fires.

�ექნოლოგიუჽი საფჽთხე/Technological Hazard – �ექნოლოგიუჽი ან სამჽე�ვე-

ლო პიჽობებით გამო�ვეული საფჽთხე, ჽომელი� მოი�ავს ავაჽიებს, საშიშ პჽო�ედუჽებს, 

ინფჽას�ჽუქ�უჽის გაუმაჽთავობას ან ადამიანის სპე�იფიკუჽ ქმედებებს და ჽომლებმა� შეი-

ძლება გამოი�ვიონ ადამიანთა მსხვეჽპლი, სხეულის დაზიანება ან სხვა უაჽყოფითი ზემოქმე-

დება მათ ჯანმჽთელობაზე, ქონების დაზიანება, სააჽსებო �ყაჽოებისა და საყოფა�ხოვჽებო 

პიჽობების მოშლა, სო�იალუჽი და ეკონომიკუჽი ჽღვევა ან გაჽემოს დაზიანება. 

A hazard originating from technological or industrial conditions, including accidents, dangerous 
proce-dures, infrastructure failures or specific human activities, that may cause loss of life, injury, 
illness or oth-er health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and 
economic disruption, or environmental damage.

�ჽადი�იული �ვა ან ხანძჽის �ჽადი�იული გამოყენება/Traditional Burning (or 
Traditional Fire Use) – ხანძჽის გამოყენება სოფლად მ�ხოვჽები თემების მიეჽ მი�ისა 

და ჽესუჽსების მაჽთვის მიზნებისთვის �ჽადი�იული �ოდნისა და პჽაქ�იკის საფუძველზე. 

�ჽადი�იული ხანძჽის ს�ოჽი გამოყენება: �ჽადი�იული �ვის გამოყენება სამაჽთლებჽივი 

ნოჽმებისა და სათანადო პჽაქ�იკის გამოყენებით. 

The use of fire by rural communities for land and resource management purposes based on tra-
ditional know-how. Appropriate Traditional Fire Use: The use of traditional burning under legal 
regulations and good practices.

მო�ყვლადობა/Vulnerability – თემის, სის�ემის ან ქონების ისეთი მახასიათებლები და 

გაჽემოებები, ჽომლები� განაპიჽობებენ მათ დაუ�ველობას საფჽთხის საზიანო ზემოქმედე-

ბისგან. 

The characteristics and circumstances of a community, system or asset that make it susceptible 
to the damaging effects of a hazard.

�ყისა და ველის ხანძჽები/Wildfire – მ�ენაჽეული საფაჽის ნებისმიეჽი დაუგეგმავი და 

უკონ�ჽოლო ხანძაჽი, ჽომელმა�, აალების �ყაჽოს მიუხედავად, შეიძლება მოითხოვოს ჽე-

აგიჽება ხანძჽის ჩასაქჽობად ან ჽაიმე სხვა ქმედება გამომ�ვევი ფაქ�ოჽის ხასიათის შესა-

ბამისად. 

Any unplanned and uncontrolled vegetation fire which, regardless of the ignition source, may 
require suppression response or other actions according to agency policy.

ჽისკის კონ�ჽოლი ან ჽისკის მაჽთვა/Risk Control or Risk Treatment – ჽისკების 

მაჽთვის საკითხებზე გადა�ყვე�ილებების მიღების პჽო�ესი, ჽისკის შემაჽბილებელი ღო-

ნისძიებების განხოჽ�იელება, მათი ეფექ�იანობის პეჽიოდული შემო�მება ჽისკის შეფასების 

შედეგებზე დაყჽდნობით. 

The process of decision making to manage risks, the implementation or enforcement of risk miti-
gation measures, and the re-evaluation of its effectiveness from time to time, using the results of 
risk assessment as one input.

ჽისკის გათვლა/Risk Evaluation – ე�აპი, ჽომლის დჽოსა� გადა�ყვე�ილებების მი-

ღების პჽო�ესში ხდება სიდიდეებისა და დასკვნების პიჽდაპიჽ ან იჽიბად ჩაჽთვა, განსა-

ზღვჽული ჽისკების მნიშვნელობისა და მათთან დაკავშიჽებული სო�იალუჽი, ეკოლოგიუჽი 

და ეკონომიკუჽი შედეგების გათვალის�ინება ჽისკების მაჽთვის სხვადასხვა ალ�ეჽნა�ივის 

გამოსავლენად. 

The stage at which values and judgements enter the decision process, explicitly or implicitly, by 
including consideration of the importance of the estimated risks and the associated social, envi-
ronmental, and economic consequences, in order to identify a range of alternatives for managing 
the risks.

ჽისკის მაჽთვა/Risk Management – დაუზუს�ებელი სი�უა�იების მაჽთვის პჽაქ�იკა და 

სის�ემუჽი მიდგომა პო�ენ�იუჽი ზიანისა და დანაკაჽგების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით. 

The systematic approach and practice of managing uncertainty to minimize potential harm and 
loss.

ჽისკის გადა�ანა/Risk Transfer – კონკჽე�ული ჽისკების ფინანსუჽი შედეგების ფო-

ჽმალუჽად ან აჽაფოჽმალუჽად გადა�ემის პჽო�ესი ეჽთი მხაჽიდან მეოჽეზე, ჽომლის 

შედეგადა� ოჯახი, თემი, სა�აჽმო თუ სახელმ�იფო უ�ყება კა�ას�ჽოფის დადგომის შემდეგ 

მიიღებს ჽესუჽსებს მეოჽე მხაჽისგან პიჽველი მხაჽისთვის უზჽუნველყოფილი მიმდინაჽე 

ან საკომპენსა�იო სო�იალუჽი თუ ფინანსუჽი საჽგებლის სანა�ვლოდ. 

The process of formally or informally shifting the financial consequences of particular risks from 
one par-ty to another whereby a household, community, enterprise or state authority will obtain 
resources from the other party after a disaster occurs, in exchange for ongoing or compensatory 
social or financial benefits provided to that other party.

სო�იალუჽ-ბუნებჽივი საფჽთხე/Socio-Natural Hazard – ისეთი კონკჽე�ული გეო-

ფიზიკუჽი თუ ჰიდჽომე�ეოჽოლოგიუჽი სახიფათო მოვლენების გახშიჽება, ჽოგოჽები�აა 

მე�ყეჽი, �ყალდიდობა, გჽუნ�ის და�ევა და გვალვა, ჽომლები� განპიჽობებულია ბუნებჽივი 

საფჽთხეებისა და დეგჽადიჽებული ან ზედმე�ად ექსპლუა�იჽებული ნიადაგებისა და გაჽე-

მოსდა�ვითი ჽესუჽსების უჽთიეჽთქმედებით. 

The phenomenon of increased occurrence of certain geophysical and hydrometeorological haz-
ard events, such as landslides, flooding, 28land subsidence and drought, which arise from the 
interaction of natural hazards with overexploited or degraded land and environmental resources.

ს�ჽუქ�უჽული და აჽას�ჽუქ�უჽული ზომები/Structural and Non-Structural 
Measures – ს�ჽუქ�უჽული ზომები: ნებისმიეჽი ფიზიკუჽი ნაგებობა საფჽთხეების შესაძლო 

ზეგავლენის შემ�იჽების ან ა�ილებისთვის, ან საინჟინჽო �ექნოლოგიების გამოყენება საფჽ-

თხეების მიმაჽთ ნაგებობებისა და სის�ემების მდგჽადობისა და გამძლეობის გასაზჽდელად. 

აჽას�ჽუქ�უჽული ზომები: ნებისმიეჽი ზომა, ჽომელი� აჽ მოითხოვს მშენებლობას და იყე-

ნებს �ოდნას, პჽაქ�იკასა თუ გამო�დილებას ჽისკებისა და ზემოქმედებების შესამ�იჽებლად 

პოლი�იკისა და კანონმდებლობის, საზოგადოებჽივი �ნობიეჽების ამაღლების, ს�ავლებისა 

და განათლების გზით. 

Structural Measures: Any physical construction to reduce or avoid possible impacts of hazards, or 
ap-plication of engineering techniques to achieve hazard resistance and resilience in structures 
or systems; Non-structural Measures: Any measure not involving physical construction that uses 
knowledge, prac-tice or agreement to reduce risks and impacts, in particular through policies and 
laws, public awareness raising, training and/or education.

ჽისკი/Risk – მოვლენის ალბათობისა და მისი უაჽყოფითი შედეგების ეჽთობლი-

ობა.

A combination of the probability of an event and its negative consequences.
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