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ევროკავშირი და საქართველო 
ერთად გარემოსათვის

გარემოს დაცვა, შენარჩუნება და გაუმჯობესება უმნიშვნელოვანესია თანამედროვე და მომავალი 
თაობებისთვის. საქართველო, ისე როგორც რეგიონის სხვა ქვეყნები, რთული გამოწვევების წინაშე დგას ჰაერის 
დაბინძურების, სუფთა და უსაფრთხო წყლით უზრუნველყოფის და ნარჩენების მდგრადი მენეჯმენტის 
თვალსაზრისით. ევროკავშირი საქართველოსთან თანამშრომლობს კლიმატის ცვლილების საკითხების 
გადასაჭრელად და საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, 
რაც ხორციელდება გარემოს დაცვის პოლიტიკის გაუმჯობესებით და უფრო მწვანე ინვესტიციებით ქალაქების 
სოციალური და ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციაში.

ისეთი გადაწყვეტილებების ხელშეწყობა, რომლებიც 
იცავს როგორც ადამიანის, ისე გარემოს ინტერესებს: 

ისეთი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, 
რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვის მაღალ 
დონეს და აუმჯობესებს საქართველოს მოქალაქეების 
სიცოცხლის ხარისხს. 

ბუნების დაცვა:  

დაცული ტერიტორიების ერთობლივი ქსელის, 
ზურმუხტის ქსელის შექმნა მთელ აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის რეგიონში და ტყეების მდგრადი მართვის 
მხარდაჭერა, რაც უმნიშვნელოვანესია მეტყევეობაზე 
დამოკიდებული მოსახლეობის საარსებო საშუალებების 
გასაუმჯობესებლად. 

ინვესტირება ეკოლოგიურად უსაფრთხო მომავალში: 

იმ ადგილობრივი კომპანიების, მუნიციპალიტეტების 
და ოჯახების ხელშეწყობა უფრო იაფი და უფრო 
მდგრადი დაფინანსების მოპოვებაში, რომელთაც 
სურთ ინვესტირება ეკოლოგიურად უსაფრთხო 
ტექნოლოგიებში.

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რესურსების მართვის 
გაუმჯობესება:

წყლის მართვის სისტემების გაუმჯობესება.  

კლიმატის პოლიტიკის მიზნების განხორციელება:

კლიმატის ცვლილებების შესახებ პარიზის შეთანხმების 
ფარგლებში დასახული მიზნების განხორციელების 
ხელშეწყობა. 
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ევროკავშირი ხელს უწყობს საქართველოს, საერთო ეკოლოგიური 
გამოწვევების დაძლევაში, რაც საზღვაო გარემოს მონიტორინგის და 
შავი ზღვის მდგომარეობის შესახებ მონაცემთა შეკრების საშუალებით 
ხდება. 
ევროკავშირის მიერ ჩატარებული ერთობლივი შავი ზღვის კვლევების 
საშუალებით:
• განსაზღვრეს შავი ზღვის ჟანგბადის შრის შემცირება, ზღვის 
ბიოლოგიური სახეობების საცხოვრებელი სივრცის შემცირება
• ჩატარდა წყლის, ნალექის და თევზების ანალიზი 2,1000-ზე მეტი 
ტოქსიკური ნივთიერებით დაბინძურების დასადგენად; ამ ნივთიერებებს 
შორის არის პესტიციდები, სამრეწველო ქიმიკატები და სხვა
• შეადგინეს დელფინების შეკრების ადგილების რუკები
• განსაზღვრეს მოტივტივე ნარჩენების მაღალი კონცენტრაციები შავი 
ზღვის შუაგულში
• შეადგინეს შავ ზღვაში არსებული უჩვეულო სახეობების რუკები
• აღნიშნეს „წყალმცენარეების ყვავილობის“ შემცირება მდინარეებიდან 
დამაბინძურებელი ნივთიერებების გამოყოფის შედეგად
• აღმოაჩინეს თევზის იშვიათი და ზღვის ბიოლოგიური ორგანიზმების 
უნიკალური სახეობები.
გაიგეთ მეტი: 
www.emblasproject.org 

„ეს კვლევა 
აძლევს ჩვენს 

ქვეყანას უნიკალურ შანსს 
ხარისხობრივად შეაფასოს შავი 
ზღვის რეალური მდგომარეობა 
საქართველოს სანაპირო ზოლის 

გასწვრივ“. თამარ ბაგრატია, 
საქართველოს გარემოს 
ეროვნული სააგენტოს 

ხელმძღვანელი

შავი ზღვის გადარჩენა

როგორ თანამშრომლობენ ევროკავშირი და საქართველო?

https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/home
http://emblasproject.org/archives/2047
http://www.emblasproject.org/


საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 
ტონა ნაგავი მიიღება და სავარაუდოდ, მისი 75%-ზე მეტი 
ხვდება ნაგავსაყრელებზე, რომელთაგან ევროკავშირის 
სტანდარტებს არც ერთი არ აკმაყოფილებს. ევროკავშირის 
დახმარებით ქუთაისში შენდება თანამედროვე 
ნაგავსაყრელი ნიადაგის და გრუნტის წყლების 
დაბინძურების საწინააღმდეგო მკაცრი ზომების გატარებით; 
ეს არის პირველი იმ 10 ახალი ნაგავსაყრელიდან, 
რომლებიც ყველა არსებულ ნაგავსაყრელს ჩაანაცვლებს. 
ევროკავშირი ასევე მხარს უჭერს ნარჩენების მართვის 
ეროვნულ სამთავრობო სტრატეგიას, რომელიც ნარჩენების 
გადამუშავების ამბიციურ მიზნებს ისახავს. 

ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში, აღმოსავლეთ 
საქართველოში, საძოვრების არამდგრადმა გამოყენებამ 
კლიმატის ცვლილების უარყოფით გავლენასთან ერთად, 
გამოიწვია მცენარეულობის და მრავალფეროვნების 
გაქრობა, ნიადაგის ეროზიის გაძლიერება და 
დეზერტიფიკაცია. ევროკავშირი და საქართველო 
თანამშრომლობენ ნიადაგის რეაბილიტაციაზე, საძოვრების 
მდგრადი მართვის ხელშეწყობაზე და ადგილობრივი 
მოსახლეობის კლიმატისადმი მდგრადი საცხოვრებელი 
პირობებით უზრუნველყოფაზე.

მიღებული შედეგები:
• გამოფიტული საძოვრების რეაბილიტაცია 4,064 ჰექტარზე, 
საიდანაც 300 ჰექტარი მიგრაციის მარშრუტებზე მოდის
• საძოვრების მდგრადი მართვის გეგმები პარკის ფარგლებში 
არსებული 16,000 ჰექტარისთვის
• თანამშრომლობა ფერმერებთან და ცხვრის მომშენებლებთან 
მდგრადი მართვის განსახორციელებლად
• შეიქმნა ორი საპილოტე ფერმა საუკეთესო პრაქტიკის 
დემონსტრაციის მიზნით 
• დამონტაჟდა ხუთი ახალი წყალმომარაგების პუნქტი 15 
ფერმისთვის, ასევე ორი მეტეოროლოგიური სადგური
• უნიფიცირებული ვეტერინარული სისტემა თუში 
მეცხვარეებისთვის, რომელიც 5,000-მდე ცხვარს მოიცავს, 
30,000-მდე თანდათანობითი ზრდის პოტენციალით მომავალში.

გაიგეთ მეტი:  
www.climaeast.eu 
და www.pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network
 

ნარჩენების მართვა

ბიომრავალფეროვნების დაცვა

პერსპექტივაში
საკუთარი ვალდებულებების შესრულების 
მხარდასაჭერად ევროკავშირი იწყებს ორ ძირითად 
ინიციატივას:

ძირითადი სტატისტიკა
საქართველოს ძირითადი ეკოლოგიური 
სტატისტიკის მოსაძიებლად ჰაერის დაბინძურების, 
ბიომრავალფეროვნების, ნარჩენების და სხვა 
საკითხებზე, ეწვიეთ ევროკავშირის მიერ 
დაფინანსებული საერთო ეკოლოგიური 
საინფორმაციო სისტემების პროექტის პორტალს – 
ENI SEIS II East.

www.eni-seis.eionet.europa.eu/east

„ჩვენ არ ვიცით, 
თუ რა რაოდენობის 

ნარჩენები მუშავდება 
ან გამოიყენება ენერგიის 

მისაღებად. ვიცით მხოლოდ ის, 
თუ ნარჩენების რა რაოდენობა 

ხვდება ნაგავსაყრელზე, რადგან მას 
წონიან. ძალიან მცირე რაოდენობის 

გადამუშავება ხდება“. . . 
კახა რუხაია, კავკასიის 

გარემოსდაცვითი 
არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ქსელი

„შემიძლია 
დარწმუნებით 

ვთქვა, რომ კლიმატი 
იცვლება. ზოგიერთი სახის 

მცენარეულობა აქ უკვე 
აღარ არსებობს“. 

ვაჟა ჩერქეზიშვილი, 
ვაშლოვანის დაცული 

ტერიტორიების 
ადმინისტრაცია

EU4Environment ერთ სტრატეგიულ ჩარჩოში 
აერთიანებს ინიციატივებს, რათა მიღწეულ იქნას: 
უფრო მწვანე გადაწყვეტილებების მიღება – მდგრადი 
ეკონომიკა და მწვანე განვითარება – ‘ჭკვიანი’ 
ეკოლოგიური რეგულაცია – ეკოსისტემის დაცვა – 
ცოდნის გაზიარება

EU4Climate ხელს შეუწყობს პარტნიორ ქვეყნებს 
მათი კლიმატის პოლიტიკის განხორციელებაში 
დაბალი ემისიის და კლიმატისადმი მდგრადი 
განვითარების მხარდაჭერით, ასევე დახმარებით 
კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის 2016 წლის 
ხელშეკრულების ვალდებულებების შესრულებაში.

•

•

http://www.climaeast.eu/
http://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network
http://www.twinning.eco.gov.az/en
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/geogia
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/geogia
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east

