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აბრევიატურების  ჩამონათვალი 
 

გმო – გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმი 

გმ – გენმოდიფიცირებული 

EU – ევროკავშირი 

FAO – სურსათისა და სოფლის   მეურნეობის ორგანიზაციის 

WHO – ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 

გაერო - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 
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აბსტრაქტი 
 

    გენმოდიფიცირებული ორგანიზმები ეწოდებათ გენური ინჟინერიით, შეცვლილი 

გენომის შემცველ ორგანიზმებს. მომხმარებელთა ზრდის და რესურსების შემცირების 

პირობებში, მსოფლიოში სულ უფრო იზრდება გენმოდიფიცირებული პროდუქტებზე 

მოთხოვნა. თუმცა ამ დროისათვის ჯერ კიდევ გაურკვეველია ბიოლოგიურად საზიანოა, 

თუ არა გმ პროდუქტები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. სწორედ ამიტომ, მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნები აწესებენ გმო-ს შესახებ რეგულაციებს, მისი გადაადგილების, 

გავრცელების, მოხმარების და უსაფრთხოების ნორმების დაცვისასთვის. საქართველო, 

როგორც განვითარებადი ეკონომიკის მქონე, დიდ სირთულეებს აწყდება საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვისას, ნებისმიერ სპექტრში და მით უფრო მაშინ, როდესაც საქმე 

ეხება უსაფრთხოების დაცვას. ამ პირობებში მნიშვნელოვანია საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლება და სწორი პოლიტიკა. ჩემი სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში 

მიმოვიხილე საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონმდებლობები, რომლებიც ახდენენ 

გმო-ს რეგულირებას. გარდა ამისა ჩავატარე სოციალური გამოკითხვა, რათა გამერკვია 

საზოგადოების მზაობა, გმო-ს საკითხში საქართველოში არსებული გაურკვევლობისა და 

გამოწვევების პირობებში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ბოლო წლების 

განმავლობაში, აქტიურად დაიწყო მუშაობა აღნიშნული პროდუქტების რეგულაციის 

კუთხით და ბევრი ნაბიჯები გადაიდგა, ჩემი კვლევის მიხედვით საზოგადოება 

სრულიად არაინფორმირებულია გენმოდიფიცირებული პროდუქტების შესახებ. 
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